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K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E
Köszöntő Szent István napjára

Kiss Tamás:

S z i l a j i dő, futós idő*

Szilaj idő, futós idő
hoz őszt, tavaszt, nyarat, telet.
Megállj idő! Ő rám nevet,
megállítani nem lehet.
Szilaj idő, te mozdítod
szívünk, agyunk, a két kezünk,
te vagy tanúja annak is, hogy
változunk, hogy létezünk.

Futós idő, te futsz tovább,
mi osztunk fel, így létezel,
hozol telet, tavaszt, nyarat,
f o r d u l e z e r é s k é t e z e r.

Futós idő, te műved az,
nemcsak vagyunk, de létezünk,
hogy ami volt, az megmarad,
mert érezünk s emlékezünk.

Szilaj idő, futós idő,
repülj új századokon át,
ragyogd be Jézus bölcsejét,
István fején a koronát.

*A verset Kiss Tamás Kisújszálláson született költő
városunk évkönyve számára írta 1999-ben.

„Ő az Úrtól választott királyoknak egyike lesz, a földi élet
koronáját majd az örökkévalóval fogja felcserélni” – jövendölte
meg Géza fejedelem számára leendő gyermekét, az ország
leendő nagy királyának eljövetelét a Szent István királyunkról
szóló legenda.
A földi életben István királynak négy évtizednyi országlás
adatott meg. Ezalatt alkotta és teremtette meg Magyarországot.
Lángelme volt, történelmi távlatokban gondolkodott.
Felismerte, hogy az ország megmaradásának feltétele a régi
törzsi rend felszámolásával a keresztény Európához való
csatlakozás, és a békés élet megszervezése. Az államszervezet,
közigazgatás, vármegyerendszer kialakításával együtt épült ki
az egyház szervezete is. Törvénykezése, benne az egyéni
szabadságjogok és az emberi élet, a magántulajdon védelme,
valamint a keresztény szokásrend szabályozása, a más népekkel
szembeni tolerancia - mind az új állami és egyházi rend máig
ható jogi megalapozását jelentette. Európa egyik legerősebb
jogrendszerét, vele együtt egyik legerősebb államát hozta létre.
A legenda szerinti örökkévalóságának több olvasata lehet. A
már több mint ezeréves országunkat jelenti? Vagy István szentté
avatását? Vagy azt, hogy gyermeke, utódja korai tragikus
halálával való szembenézése után Szűz Mária oltalmába
ajánlotta koronáját és országát…? Ez is – ma már tudjuk – a
távlatokban gondolkodó király bölcs tette volt.
Augusztus 20-át, Szent István emléknapját mi is, újra
ünnepé tesszük. Templomtoronyból messze hangzó
tárogatómuzsika hív majd bennünket istentiszteletre, utána
szent királyunk szobrának megkoszorúzására, ezt követően
pedig világi ünnepségünkre, a városházára. Ezután délutántól
éjszakába nyúlóan színes programokat kínálunk a
kikapcsolódni vágyóknak – hírlevelünkben erről részletes
tájékoztató olvasható.
Kívánom, érezze jól magát városunk minden kedves lakója
és vendége, emlékezzen meg méltó módon legnagyobb
királyunkról; de azon, a török pusztítások elől elmenekült, és
1717. augusztus 17-én újra visszatért hűséges kisújszállásiakról
is, akik újra benépesítették lakóhelyünket. De legyen az
ünnepnek önfeledt, vidám része is – reméljük, hozzá tudunk
járulni programkínálatainkkal egy örömteli, szép ünnepnaphoz.
Kecze István polgármester
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Szent István-napi ünnepi prog ramok Kisújszálláson
Augusztus 19. kedd
Morgó mulatság a Néprajzi Kiállítóterem udvarán

18.00 óra: Békabál – gyermekmulatság, játék a csodás
vízi világban
“Nád alól és gőz alól vízi várból nóta szól,
vízi várban zöld kövön dalol Ung király.
Hallja kinn a sima rét Ung királynak énekét,
és nótára hajladoz lepke és fűszál.” (Weöres Sándor)
19.15 óra: Koncert és térzene – Naplegenda Társulás
20.00 óra: Táncház
21.30 óra: Baboth Dóra „Idegen főd ez én házam…”
című műsora – moldvai dallamok és legendák régről
22.00 óra: Mulatság – muzsikál a Naplegenda Társulás
- Borsátor, magyar borok kóstolója és vására, büfé

Augusztus 20. szerda
8.30 óra: Tárogatómuzsika a Református templomból
Tárogatón játszik: Tóth Ákos
9.00 óra: Istentisztelet a Református templomban
Istentiszteletet tart: Sípos Árpád lelkész
Fellép a Phoenix Vegyeskar,
vezényel: Vajna Katalin, Csokonai Alkotói Díjas
karnagy
10.00 óra: Koszorúzás a Szent István-szobornál
Tárogatón játszik: Tóth Ákos

10.30 óra: VÁROSI ÜNNEPSÉG a Városházán
Ünnepi beszédet mond: Kecze István polgármester
Kitüntetések, díjak átadása
A kitüntetetteket méltatja: Dr. Kittlinger Ilona
címzetes főjegyző
A kitüntetéseket átadja: Kecze István polgármester
Az ünnep alkalmából Jász-Nagykun-Szolnok
Megyéért Díjban részesült Nagykun Táncegyüttes
műsora
A partnertelepülési delegációk vezetőinek
köszöntője

14-22.30: Szabadtéri programok
az Erzsébet ligetben
NAGYSZÍNPAD:

14.00 óra: Operettgála a Pesti Magyar Operett Színpad
énekeseinek és táncosainak
közreműködésével
16.00 óra: Musical duett. Bereczki Zoltán és
Szinetár Dóra musicalénekesek műsora
17.15 óra: Balázs Fecó, a Korál énekesének műsora
18.15 óra: Torres Dani latin műsora
19.00 óra: Hevesi Imre és a La Bomba házibuli zenekar
koncertje

SPORTPÁLYA:

22.00 óra: Tűzvarázslók bemutatója
22.30 óra: Ünnepi tűzijáték

KISSZÍNPAD: felállítva a liget bejáratánál

(büfé, bodagsütés sparhelton, borkóstoló sátor, kézműves
helyszínek, „csemetekert”, táncház, malacsütés nyárson)
14.00 óra:
Tisza 83 Citerazenekar
14.45-16.30 óra: DÜVŐ együttes
17.00-20 óra: Pentaton (Bányaló és zenekara)
- ugrálóvárak, kirakodóvásár, mini vidámpark
Esős idő esetén a programokra
a Kálvin téren kerül sor!

KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK
Augusztus 19-20-án a művelődési házban:
Díszmadár-kiállítás
Egzotikus papagájok, pintyek,
galambok, kanárik kiállítása.
„Augusztus 20. Kupa”
(információ: Szabolcsi Károly, 30/963-2201)

Augusztus 20-án 17.00 órától
Kisújszállás - Tiszapüspöki labdarúgó-mérkőzés
(Előtte 15.00 órától az ifi csapat mérkőzése.)
Augusztus 23-án a művelődési házban:
RETRÓ BULI

A programokra mindenkit szeretettel vár:
Kisújszállás Város Önkormányzata, valamint
a Művelődési és Ifjúsági Központ
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Önkormányzati és megyei elismerések
Szent István királyunk ünnepe alkalmából
önkormányzatunk városunk közösségének nevében
hagyományosan elismerések adományozásával fejezi
ki megbecsülését és tiszteletét kimagasló szakmai,
közösségi tevékenységekért. A képviselõ-testület
idén is döntött Díszpolgári Cím, Pro Urbe ('a
városért') és Pro Communitate Urbis ('a város
közösségéért') díjak, valamint Kisújszállás Város
Sportjáért Díj adományozásáról, amire az augusztus

20-ai városi ünnepségen kerül majd sor. Első
alkalommal adjuk át a Kisújszállás Tiszteletbeli
Polgára Cím elismerést is, melyet hat - Kisújszállás
és lakóhelyük kapcsolatainak fejlesztéséért,
ápolásáért sokat tett - nem magyar állampolgárságú
személy vehet át. Olvasóinknak hírlevelünkben
bemutatjuk az önkormányzat kitüntetettjeit, és
örömmel méltatjuk a megyei elismerésben részesült
kiváló néptánccsoportunkat is.
(Szerk.)

Díszpolgári Cím elismerésben részesül:
Dr. Szathmári István
Kisújszálláson született 1925. február 20án.
Gyermekkora,
középiskolai tanulmányai városunkhoz
kötik az érettségi
évéig, 1944-ig. A
Debreceni Tudományegyetem
magyarfrancia-német szakos
hallgatójaként mesterének Bárczi Géza nyelvészt
választja. Büszke szülővárosára, soha nem felejtette
el gyökereit. 23 évesen írt doktori értekezésének
témája: „A kisújszállási í-zés nyelvtörténeti múltja”,
mely egyben első szakmai tanulmánya.
Összegyűjtötte szűkebb hazájában az í-ző formákat,
az í-ző szavakat, elemeket, kutatta, hogyan jöttek
létre a nyelvtörténet során. Fő kutatási területe a
magyar irodalmi nyelv, a magyar stilisztika, a
felvilágosodás és a XVIII. század nyelvi élete, a
nyelvtudomány-történet és a mai magyar nyelv
grammatikai, szókészlettani és jelentéstani
kérdéseinek vizsgálata. A stilisztikát illetően iskolát
teremtett, s mintegy húsz könyvet jelentetett meg
eddig.
Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskolájának
volt tanszékvezető tanára, majd az ELTE mai
magyar nyelvi tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára és a Bölcsészettudományi Kar dékánja. 1983tól 1989-ig vendégprofesszorként elindította a
magyar nyelv és irodalom szakot a Helsinki
Egyetemen.

Néhány munkája cím szerint: A magyar
stilisztika vázlata (1958), A magyar stilisztika útja
(1961), Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi
nyelvünk (1968), Fejezetek a magyar költői stílus
történetéből (1990), A magyar helyesírás alapjai
(1996), Stilisztikai lexikon (2004), A stilisztikai
alakzatok rendszerezése (2006), A magyar
nyelvtudomány történetéből (2006).
Főbb kitüntetései: Pro Urbe-díj (1994),
Lőrincze-díj, Nagykunságért Díj (2004), Apáczaidíj (2005), Implom József-díj (2006).
Az idén 83 éves professzort így jellemzi egy őt
bemutató írás: „higgadtsága, bölcsessége, derűt
árasztó egyénisége jótékonyan érezteti hatását
mindig és mindenütt. Kitűnő tanár, elkötelezett
nyelvész, aki az életét az anyanyelv érdekében
történő munkálkodásnak szentelte.”
A városunkban megrendezett „Szép magyar
beszéd” (Kazinczy-) Versenyen rendszeresen elnöki
feladatot vállal a bírálóbizottságban, nyelvészeti
előadásai élményszámba mennek. A Kisújszállási
nagykun kalendáriumban rendszeresen publikál
értékes nyelvészeti tanulmányokat.
Dr. Szathmári Istvánt városunk hírnevét öregbítő
tudományos munkássága, a szülővárosához kötődő
kapcsolatok ápolása, a magyar nyelv, benne a
Nagykunság nyelvi kultúrájának, hagyományainak
megőrzésében, ápolásában és fejlesztésében végzett
több évtizedes kiváló tudományos munkája, a
kisújszállási nyelvhasználat és nyelvszokások
tudományos igényű megőrzése méltóvá teszik a
Díszpolgári Címre.
(Szerk. T.A.)
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Pro Urbe Díjban részesülnek:
Kisújszállás Város Önkormányzata
egy új mezőgazdasági kultúra – az
indián rizs – honosításáért, a feldolgozás műszaki, technikai feltételeinek
megteremtéséért, valamint jelentős
szponzori tevékenységéért Kertész
Ferencet Pro Urbe Díjban részesíti.
A
díjazott
pályájáról
a
következőképpen nyilatkozik:
„Debrecenben születtem, ott végeztem
iskoláimat, az Agrártudományi
Egyetemen 1966-ban szereztem oklevelet. A Közép-Tiszai Állami
Gazdaságban,
majd
Tomajmonostoron
mezőgazdasági
szövetkezetben dolgoztam. 1975-től a kisújszállási Nagykun Mg.
Szövetkezetben voltam főagronómus. 1980-ban kerültem a Kukorica
és Ipari-növény Termesztési Egyesüléshez Nádudvarra. Itt
növényvédelmi, majd 1982-től rizstermesztési szaktanácsadó lettem.
1988-ban találkoztam Molnár Miklós amerikai-magyar
üzletemberrel, aki felvetette az indián rizs magyarországi
meghonosításának lehetőségét. 1989-ben Kisújszálláson és Békésen
5-5 hektár területen próbáltuk meg a termelést. Még ebben az évben
az USA-ban tanulmányozhattam ennek a kultúrának a termelését,
feldolgozását.
A KITE és az amerikai üzletember 1990-ben egyezséget kötött,
létrehozta az Indián rizs Kft-t. Megépült a kisújszállási rizsfeldolgozó
üzem és raktár. 1994-től már fehér rizzsel nem foglalkoztam, csak az
indián rizs termesztése és feldolgozása lett a feladatom. Ettől kezdve
lettem a kft. ügyvezető elnöke.

A kezdeti 10 hektárról ez évben 1430 hektárra nőtt az indián rizs
vetésterülete. Az országban hat helyen: Kisújszálláson, Karcagon,
Mezőtúron, Gyomaendrődön, Csárdaszálláson és Békésben folyik a
termeltetés.
A hozam 300-500 kg/ha-ról 900-1000 kg/ha-ra nőtt. Évente 400500 tonna készterméket forgalmazunk. Feldolgozás csak a
kisújszállási telepen folyik.
Az üzem átlag 14 főt foglalkoztat, a feldolgozás
kampányidőszakában 25-40 kisegítő munkásnak adunk
munkalehetőséget. A feldolgozott termék 97 %-át külföldön
értékesítjük: 500-1000 kg-os big-bag zsákokban szállítjuk ki az
európai vásárlóknak. Főbb felvevő országok: Csehország,
Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Belgium,
Lengyelország, Ukrajna, Bulgária, Litvánia. Már az USA-ba is
szállítottunk indián rizst. Jó a felvevőpiac, nő az igény a termék iránt.
Tervünk, hogy bővítjük 1500-1600 hektárra a vetésterületet. Két éve
új raktár épült. Növeltük a füllesztő és pörkölő kapacitást. A
vetőmagnak – mert vetőmagtermesztéssel is foglalkozunk – új
hűtőtárolót építettünk, sőt „Indír” néven egy nemesítővel új fajtát
hoztunk létre.
Ez évben nyugdíjba vonultam, de szaktanácsadóként még
néhány évig segítem az új igazgató munkáját. Örülök a várostól
kapott rangos elismerésnek, hogy munkámat Pro Urbe Díjjal
jutalmazták. Boldog családi életet élek, két gyermekem és három
unokám is sok örömet okoz. Kikapcsolódásként kertészkedem,
igyekszem jó borokat készíteni.
Kertész Ferencnek további munkájához jó egészséget, nyugdíjas
éveiben jó pihenést kívánunk.
(Szerk. D. L.)

„Inkább
elkopni,
mint
berozsdásodni” – vallja dr. Varga
Zoltán, aki a város közéletében vállalt
aktív tevékenységével bizonyítja
életfilozófiáját összegző mondatának
igazságtartalmát.
Az apai ágon tősgyökeres
kisújszállási család, anyai ágon erdélyi
szász felmenők leszármazottja,
Kisújszálláson született. Általános és
középiskolai évei után a szegedi
József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
szerzett jogász végzettséget.
A jogi tanulmányokat követően természetes volt a
szülővárosába történő visszatérés, ahol 1972. március 8-án
jegyezték be ügyvédi kamarai tagságát, s ahol dr. Pólya László
ügyvéd mellett olyan emberi és szakmai tisztességet sajátított el,
melyet a már 36 éve tartó pályafutásában végig szem előtt tartott, és
zsinórmértéknek tekint.
Már fiatal ügyvédként bekapcsolódott a város közéletébe,
segítette az akkori tanács munkáját, de tagja volt a sportegyesület
elnökségének és a mozgássérültek városi vezetőségének is (volt
olyan időszak, amikor 12 társadalmi funkciója volt). A
rendszerváltás után, az önkormányzatiság kialakulásakor és azóta is
segíti az önkormányzat munkáját.
1994-98 között önkormányzati képviselőként, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökeként tevékenykedett a városért, s 2006-ig

külsős bizottsági tagként segítette szakértelmével a Gazdálkodási és
Városfejlesztési Bizottság, majd az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság munkáját.
1995-2000 között a Kisújszállási Sportegyesület társadalmi
elnöke volt. A Városvédő és -Szépítő Egyesület újjáalakulásakor
alapító tag, a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány kuratóriumának
tagja, de több városi alapítvány tevékenységét is aktívan segíti, az
Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Csoportjának oszlopos
tagja.
Szakmai, jogászi munkáját is elismerés övezi: tagja a JászNagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének, elnöke
a fegyelmi bizottságnak.
Szakmai és társadalmi elfoglaltságai mellett két gyermek
büszke édesapja: Máté fia utolsó éves főiskolai hallgató, Márti
leánya sikeres vállalkozó, s 8 éve már, hogy nagyapai örömöket is
átélhet dr. Varga Zoltán.
Sportrajongóként később tudja átvenni a város elismerő
kitüntetését, ugyanis a pekingi olimpián szurkol a magyar
sportolóknak, és a nemzeti színű lobogója közepén ott látható majd
a Kisújszállás felirat.
Terveit az alábbiakban foglalta össze:
- Mindig büszke voltam kisújszállási gyökereimre, a városra;
pályafutásomat itt kezdtem, itt viszem végig, de sok még a tenni- és
segítenivalóm.
Ehhez kívánunk jó erőt és egészséget dr. Varga Zoltán Pro Urbe
Díjasnak.
(Szerk. - T.A.)
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Pro Communitate Urbis Díjban részesül:
Lelkiismeretes, önzetlen gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs munkájáért Pro Communitate Urbis Díj
kitüntetésben részesül dr. Molnár
Istvánné Kohon Vilma ápoló,
fizioterápiás asszisztens.
Dr. Molnár Istvánnénak élete a
hivatása. Munkája, a reumatológiai
panaszok enyhítése és gyógyítása,
valamint a mozgásukban sérült
emberek életminőségének javítása
nem látványos tevékenység. Vilma csendesen, szerényen,
önzetlenül dolgozik. Amikor egy-egy, mozgásában sérült,
esetenként bénult betegről értesül, a legnehezebb pillanatokban
felkeresi őt, határozottan és kedvesen mellé áll, hitet ad a
gyógyuláshoz, és hónapokig, akár évekig is nap mint nap segíti őt
ebben, szinte vele együtt harcol a gyógyulásáért. A sérült testrészek
kitartó kezelésével, mozgatásával visszaadja a betegnek a
gyógyulásba vetett reményét, biztatja, megtanítja őt minden apró
eredményt értékelni, és sohasem feladni. Sokan vannak, akik az ő
kitartó, önzetlen segítségének köszönhetően gyógyultak meg, vagy
a lehetőségeikhez mérten képesekké váltak újra az önálló életvitelre.
Vilma napjai reggeltől késő estig ezzel a munkával telnek.
Nehéz is volt emiatt időt találni arra, hogy hivatásáról beszéljen.
Pályájának alakulását így foglalja össze:
- Kisújszállási születésű vagyok. Óvodás korom óta ápolónőnek
készültem, mindig szerettem segíteni az idős, beteg embereken,
gyerekeken. Általános iskoláimat a Kossuth Lajos Általános
Iskolában végeztem, ahová sok szép emlék fűz. 1973-tól a karcagi

Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákja
voltam. Kiváló pedagógus, szakoktató, orvos tanáraim voltak, akik
felkészítettek a felnőtt életre, a munka, a szakma szeretetére,
szépségeire. Tanulmányaim után a karcagi kórház
gyermekosztályán, majd a sebészeti osztályán dolgoztam
ápolónőként. Közben férjhez mentem, két szép fiam született. Gyes
után Karcagon a Körzeti Orvosi Rendelőben asszisztensként
folytattam a munkám. 1988-tól Kisújszálláson élek, közel két évig
itt is körzeti orvosi rendelőben dolgoztam. 1990 óta a Reumatológiai
Szakrendelőben dolgozom asszisztensként. Dr. Gyányi Margit
vezetésével és munkatársaimmal intenzív, sikeres gyógyító munkát
folytatunk nagy tapasztalattal, szívvel-lélekkel. Bízom benne, hogy
ez a team gyógyító, betegségmegelőző tevékenységével még sokáig
rendelkezésére tud állni Kisújszállás és a környező városok, falvak
lakosainak. Másodállásban a szolnoki Morpheus Kft.
alkalmazottjaként dr. Gyányi Margit és a háziorvosok segítségével a
súlyos betegek, mozgáskorlátozott emberek kezelését, gyógyítását
végzem házi betegápolás keretén belül.
Arra a kérdésre, hogy mi jelenti számára az örömöt, sikert, mik
a tervei, így válaszolt:
- Munkámban az örömöt nekem a betegek gyógyulása, vagy
fájdalmaiknak az enyhítése jelenti, végigkísérni és segíteni a
gyógyulás folyamatát több esetben az ágyhoz kötöttségtől az újbóli
önállóságig. Ez ad nekem is örömöt, egyben erőt is a folytatáshoz.
Legjobban a gyermekek mellett szeretek lenni; mindig szívesen
gondolok vissza a gyermekosztályon végzett kórházi munkámra.
Talán egyszer még lesz újra lehetőségem az ő gyógyulásukat
segíteni… De most tudom, hogy itt van rám szükség, várnak és
számítanak rám a betegeim.
(Szerk. K.M.J.)

K isú jszál lás Vár o s Spo r t jáé r t Dí jb an ré sz e sül:
Kiemelkedő sporteredményeiért
Kisújszállás Város Önkormányzata
Tyukodi András súlyemelőnek
Kisújszállás Város Sportjáért Díjat
adományoz.
Tyukodi András 1975. november 2án született Kisújszálláson. Tanulmányait az Arany János Általános
Iskolában és a Móricz Zsigmond
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium számítástechnikai programozó szakközépiskolai osztályban végezte. Később
felsőfokú műszaki értékbecslő szakképesítést szerzett.
Kilencévesen, 1984-ben kezdett súlyemeléssel foglalkozni
Szabolcsi Károly edző keze alatt az akkori Kisújszállási MÁV
Egyetértés SE-ben. A Magyar Úttörő Súlyemelő Bajnokságon 1989ben 5., majd 1990-ben 3. helyezést ért el az 52-56 kg-os
súlycsoportban. 1991-ben 82,5 kg súlycsoportban országos
diákolimpiai bajnok, szakításban ifjúsági Európa-bajnok
(Csehszlovákia), és 90 kg-os súlycsoportban magyar serdülő bajnok.
1991-ben 17 magyar csúcsot emelt.
1992-ben a Tisza Kupa, a Savaria Kupa és az Avas Kupa felnőtt
nemzetközi versenyeken, 90 kg-os súlycsoportban ért el

helyezéseket, a Savaria Kupán bronzérmet nyert. 1993-ban a
csehországi Junior Világbajnokságon 9. helyezett, magyar
diákolimpiai bajnok, magyar ifjúsági bajnok és a szekszárdi
Nemzetközi Húsos Kupa bajnoka. 1994-ben magyar junior bajnok.
Ekkor a junior világranglistán az első 10 között volt.
Részese volt a kisújszállási súlyemelő csapat 1992-93-94-es
utánpótlás csapatbajnokságon elért két 2. és egy 3. helyezésének
megszerzésében. 1996-ban az Atlantai Olimpiai Keret tagja volt, bár
nem jutott ki az olimpiára.
Aktív súlyemelő pályafutása alatt több magyar ifi és felnőtt
csúcsot ért el. A nemzeti első osztályban, összetett kategóriában a
legjobb eredménye 150/180 kg (szakítás/lökés).
András ma is aktívan sportol, a súlyemelés mellett a Primol
kispályás futballcsapat tagja, és a teniszezik is. A Kisújszállási
Súlyemelő és Szabadidő Egyesület tagja, támogatója, valamint más
sportszervezeteket is támogat.
1996-ban Bécsben dolgozott építőipari vendégmunkásként,
majd a következő évben hazatérve építőipari vállalkozó lett. Jelenleg
a Global-Home Trade Kft. ügyvezető igazgatója, amelynek élén a
vidéki munkák mellett több helyi beruházásban is kiviteleztek, de a
céget a lakosok elsősorban a saját beruházásaiból ismerhetik. 2005ben nősült meg, egy kétéves kisfiú boldog édesapja.
(Szerk. K. E.)
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesül:

Újra örömhírt adhatunk: Szent István királyunk ünnepe alkalmából
Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült városunk Nagykun
Táncegyüttese, megyénk egyik legsikeresebb néptánccsoportja. A díjat
Szolnokon, augusztus 19-én, megyei ünnepségen vehetik át – ahol fel
is lépnek.
A csoport mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza. Árvácska
Néptáncegyüttes néven alakultak meg (1992) a Művelődési és Ifjúsági
Központban, ekkor Fekete István vitte sikerre e művészeti csoportot.
Később új művészeti vezetővel, Kecskésné Herczegh Katával
folytatták sikereiket. A tánccsoport egyre több gyermeket és fiatalt
vonzott. 2002-ben a Pátrya Művészeti Alapiskola tagjává vált a
közösség, ekkor különültek el a korosztályok. 2004-től az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tagjai lettek, és így már iskolai szervezeti
keretek között (is) működnek. A korcsoportok szinte mind egy-egy kis
együttest alkotnak: ezek a Csibék, Aprók, Gyöngyöcskék, a Kis
Tücskök, a Nagy Tücskök, valamint a legnagyobbak: a Nagykun
Táncegyüttes. Ez utóbbi lényegében e művészeti közösség összefoglaló
elnevezése is.
A tánccsoport fergeteges hatású – a tagok, az iskola, a város
életében, és azon túl is, ilyen legfőképpen akkor, amikor fellépnek,
amikor táncolnak.
A tagok életében azért, mert a néptánc annak, aki e csoportba
bekerül, életformájává válik; a rendszeres próbák örömmel és szívvellélekkel végzett munkát, egészséget, szoros barátságokat, egymás iránti
tiszteletet, megbecsülést, sikerélményt, és ami a legértékesebb:
népzenei és néptánckincsünk, hagyományaink, örökségünk
megismerését jelentik számukra.
A művészeti iskolában azért, mert tehetséges diákok váltak
növendékeikké, és sikeres művészeti ággá vált a néptáncoktatás (2007-

ben arany minősítést kapott).
A város életében azért, mert a helyi, nagykunsági és a nemzeti népi
kultúra őrzői lettek, emlékezetes fellépéseikkel élményt nyújtanak a
lakosságnak, tevékenységükkel népi hagyományokat elevenítenek fel
(szüreti mulatság, téltemetés, betlehemezés, locsolkodás).
A városon túl is számtalan fellépésre hívják őket. Megyeszerte több
helyen felléptek már (Karcag, Berekfürdő, Óballa, Kenderes, Szolnok,
Törökszentmiklós, Jászberény [Csángó Fesztivál], Jászkisér, Tiszafüred
[Halas Napok], Martfű, kunkapitány-választások helyszínei),
országszerte fesztiválokon táncolnak, rendszeres szereplői a budapesti
Vörösmarty téri Budapesti Karácsonynak, a Budapesti Tavaszi
Fesztiválnak, felléptek már szentendrei hagyományőrző
rendezvényeken, a Hagyományok Házában, de minősítő versenyeken
is megmérettették már magukat. Jártak a lengyelországi
Wilamowicében, az erdélyi Négyfaluban és a szerbiai Pacséron is.
Repertoárjuk gazdag: Magyarország táncai, (szatmári, somogyi,
dél-alföldi, kalocsai, jászsági, sárközi, rábaközi, vasvári, decsi,
domaházi), erdélyi (ördöngősfüzesi, széki, kalotaszegi,
vajdaszentiványi, szászcsávási, magyarlapádi, örkői, marosszéki),
moldvai, felvidéki táncok egyaránt szerepelnek benne. Több, saját
műsort is összeállítottak már - ezek közül a legutóbbiak az
„Asszonysors”, melyben erdélyi táncokon keresztül a nő életútját
mesélik el, és a „Vásárban” című, amelyben magyarországi táncokat
szedtek csokorba.
A táncos fiatalok derűsek, szépek, öröm látni, hogy milyen
odaadással és önfeledten táncolnak, és táncuk magával ragadja
közönségüket. Ilyenkor mindig azt érezzük, hogy milyen szép élni!
Gratulálunk elismerésükhöz!
(Szerk. K.M.J.)

Gr atulálu nk :
Örömmel értesültünk arról , hogy Nagy Gy. Róza
tanárnő, a Kisújszállási Városvédő és –Szépítő Egyesület
titkára a Város- és Faluvédők Szövetségétől Podmaniczkydíj elismerésben részesült 2008 májusában, a helyi iskolában és
a városért végzett kimagasló munkájáért. Az országban
egyedülálló módon már 22 éve szervez városvédő és -szépítő
tábort, amelyen rendszerint 50-60 gyereknek és 10-15 felnőttnek

ad évről évre tartalmas, értékteremtő munkát. Az országos
szövetség közösségi tevékenységéből példamutatóan sok
munkát vállal. Lelkes és lelkiismeretes munkáját köszönjük,
kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Kisújszállás Város Önkormányzata nevében:
Kecze István polgármester
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Nagykunságért Díjban részesül:
Horváth
György
nagykun
főkapitány
a
Nagykunság
hagyományainak letéteményese.
Különösen
a
Kunság
legarchaikusabb
történeti
hagyománya, a lovas hagyományok,
lovas
íjászat
és
a
huszárhagyományok felélesztése
területén szerzett elévülhetetlen
érdemeket.
Kisújszállás városa neki köszönheti,
hogy a nagykun városok között a lovasíjász-versenyek és
fogathajtó versenyek legrangosabb helyét vívta ki. A kunsági
lovashagyományokat igyekszik teljességükben bemutatni, így a
huszárságot, a történelmi lovasjátékokat, a lovasbirkózást. A
kulturális és természeti értékek megőrzéséért a Henry Ford
Európai és Kulturális Örökségért Díj elismerő oklevelét kapta
1999-ben.
Méltón képviseli megyénket a lovas világtalálkozókon, ahol
csapatával 2005-ben II. helyezett lett. Több történelmi lovas
emléktúrán hol szervezőként, hol csapattagként volt jelen, ezek
közül különösen kiemelkedő volt 1995-ben az Őseink nyomában
nevet viselő túra, amely a Káma folyótól Ópusztaszerig tartott.
Kezdeményezője és szervezője volt a Pacséri emléktúrának,
amelyet 2006-ban a bácskai kirajzás 220. évfordulója tiszteletére
tartottak.
A kulturális örökség iránti tiszteletből szülővárosa,
Kisújszállás 2000-ben kunkapitánnyá választotta, ő lett a
Nagykunságban
a
nagykunkapitányi
hagyomány
felelevenítésekor e cím első elnyerője és viselője. Azóta a nagykun
városok minden évben választanak kunkapitányokat. Horváth
György az azóta választott kapitányokból 2003-ban megalakította

a Nagykun Kapitányok Tanácsát, melynek a nagykunsági
hagyományőrzésben van szerepe, s amely szervezet nagykun
főkapitánynak választotta.
2001-ben megalapította a Nagykun Nádor Huszár Közhasznú
Kulturális Egyesületet, amely a lovas nemzeti hagyományokat
örökíti át, és amely túllép a város határán, hiszen tagjai a
Nagykunság egész területéről toborzódnak.
Horváth György több mint egy évtizede rendezi a Kun Viadalt,
amely olyan háromnapos lovas rendezvény, ami már nemcsak
Kisújszállás, hanem a térség kiemelt turisztikai látványosságának
számít, és a térség kulturális örökségére irányítja a figyelmet.
Hagyományőrző munkájáért a Honvédelmi Minisztérium
2003-ban „A honvédelemért” kitüntető címet adományozta
részére.
A Kunszövetség alapító tagja és az ügyvivő testület tagjaként
segíti a szervezet munkáját. 2007-ben a Magyar Huszár- és
Katonai Hagyományőrző Szövetség alelnökének, a
honfoglaláskori korszak vezetőjének választották.
Horváth György a lovas hagyományok mellett a civil szféra
más területén is kimagasló eredményeket ért el, évtizedek óta
vezeti a Galamb- és Kisállattenyésztők Kisújszállási Csoportját,
rendszeresen szerveznek országos galambkiállításokat.
A civil szervezetekkel való széles körű kapcsolatai miatt jó
rálátása van a térség civil szervezeteinek munkájára, azt
hatékonyan tudja segíteni. Helyi, nagykunsági, térségi
hagyományőrző rendezvények aktív résztvevője.
Sokoldalú, aktív személyiség, aki kulturális hagyományőrző
munkájával már nemcsak városában és a megyében, hanem azon
kívül is elismerésre méltó érdemeket szerzett. A Nagykunságért
Díjat megalapító nyolc település önkormányzata szerint Horváth
György nagykun főkapitány méltó a Nagykunságért Díjra.
(Szerk. T.A.)

K i s ú j s z á l lá s Vá r o s Ti s z t e le t b e l i Po lg á r a i
A képviselő-testület a határon kívül élő magyarokért
viselt felelősségének érvényesítése érdekében, és
Kisújszállás város sokoldalú kapcsolatai ápolásának és
fejlesztésének előmozdításáért rendeletet alkotott
Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára Cím alapításáról.
(Korábban volt már ilyen tárgyú önkormányzati rendelet, de
a mostani módosítások – súlyuknál fogva – új rendelet
megalkotását igényelték a korábbi rendelet és módosítása
hatályon kívül helyezésével.) A Cím azoknak a határon
kívül élő, nem magyar állampolgárságú személyeknek
adományozható, akik tevékenységükkel hozzájárultak
Kisújszállás és lakóhelyük kapcsolatainak elmélyítéséhez,
ápolásához, illetve kiemelkedő munkásságuk miatt méltóak
Kisújszállás város közösségének elismerésére.
A cím adományozására javaslatot tehetnek a helyi
társadalmi szervezetek, közösségek, illetve bármely helyi
választópolgár is. A javaslatokat folyamatosan lehet
benyújtani a polgármesterhez, aki véleményezésre az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak terjeszti elő, a döntést a

képviselő-testület hozza meg. Az adományozáskor a
polgármester díszes, művészi kivitelű oklevelet ad át az
augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen
vagy a Tiszteletbeli Polgár lakóhelyén.
A képviselő-testület június 24-ei ülésén méltónak találta
az alábbi hat személyt Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára
Címre.
- Erőss József (Négyfalu, Románia) nyugalmazott
iskolaigazgató,
- Haszmann Pál (Alsócsernáton, Románia) múzeumigazgató,
- Illésy Mária (Sao Pauló, Brazília), az Illéssy-család
leszármazottja, aki anyagilag is támogatja a város
kulturális életét,
- Nyúl Zoltán (Pacsér, Szerbia) tanár, baptista lelkész,
- Szombathy Zoltán (Pacsér, Szerbia) polgármester,
- Tóth János (Szernye, Ukrajna) nyugalmazott
polgármester.
Kecze István polgármester
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Jegyzék
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. június 16-ai rendkívüli ülésén, és a
június 24-ei soros ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
22/2008. (VI.25.) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő-testületének Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 37/2006. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
23/2008. (VI.25.) az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 32/2006.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
24/2008. (VI.24.) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő-testületének Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára
Cím alapításáról és adományozásáról
25/2008. (VI.25.) a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2007. (I.31.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
26/2008. (VI.25.) a 2008. évi költségvetésről szóló
5/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
222/2008. (VI.16.) „Kisújszállás Városközpont
funkcióbővítő megújítása” című pályázat (ÉAOP5.1.1./D) benyújtására
223/2008. (VI.16.) a Kisújszállási Homlokzatfelújítási
Alap létrehozásáról
224/2008. (VI.16.) „Kisújszállás Városközpont
funkcióbővítő megújítása” című pályázat (ÉAOP5.1.1./D) megvalósítása érdekében konzorciumi
megállapodás megkötéséről
225/2008. (VI.24.) a Polgármesteri Hivatal részére
fénymásoló gépek beszerzéséről
226/2008. (VI.24.) a II/a., II/b., III/a., öblözetek
szennyvízcsatorna-beruházása, és a szennyvíztisztítótelep rekonstrukciója próbaüzemi helyzetéről, az érintett
öblözetek rákötésének tapasztalatairól szóló tájékoztató
elfogadásáról
227/2008.
(VI.24.)
a
„TISZK
rendszer
továbbfejlesztése” c. pályázat második fordulójának
költségeihez való hozzájárulásról
228/2008. (VI.24.) az önkormányzat közoktatási
intézkedési tervének módosításáról
229/2008. (VI.24.) a „Segítő pedagógus” programhoz
való csatlakozásra
230/2008. (VI.24.) az Arany János Általános Iskolában
elrendelt létszámcsökkentésről
231/2008. (VI.24.) a kollégiumi férőhelyek
kihasználtságának felülvizsgálatáról
232/2008. (VI.24.) a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban elrendelt
létszámcsökkentésről
233/2008. (VI.24.) az Alföldtudás Egyeteme című
programhoz való csatlakozásról
234/2008. (VI.24.) az úszásoktatás elősegítéséről
235/2008.
(VI.24.)
a
Pitypang
Óvoda
akadálymentesítése során felmerült nehézségekről
236/2008. (VI.24.) Kisújszállás Város Önkormányzata
és intézményeinek folyószámla-vezető bankja
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

megindítására
237/2008. (VI.24.) az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmus program felhívására benyújtandó pályázat
önerejének biztosításáról
238/2008. (VI.24.) a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által kiírt „Ipari Park cím elnyerése” című
pályázat benyújtásáról
239/2008. (VI.24.) Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által kiírt a decentralizált terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat (TRFC) 2008. évi támogatásának
elnyerésére kiírt pályázaton történő részvételről
240/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Térségi Szociális
Otthon és Alapszolgáltatási Központ székhelyének
korszerűsítésére, bővítésére irányuló pályázat
előkészítési költségeinek biztosításáról
241/2008. (VI.24.) a 2008. évi csapadékvíz-elvezetési
munkák időarányos teljesítéséről
242/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft. alapító okiratának módosításáról
243/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Vízmű Kft.
gépparkjának fejlesztéséről
244/2008. (VI.24.) a Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás és
Alapító Okirat módosításáról
245/2008.
(VI.24.)
a
Környezetvédelmi,
Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság
határbejárásnak tapasztalatairól
246/2008. (VI.24.) az Észak-alföldi Ivóvízminőségjavító
Program (I. ütem) Települési vízellátó hálózatok
rekonstrukciója tárgyú projekt Kisújszállás várost érintő
beruházásról
247/2008. (VI.24.) a kisújszállási Erzsébet Gyógyvizű
Strandfürdő területén található B-110 jelű hévízkút
kísérőgázainak hőenergiaként történő hasznosításáról
248/2008. (VI. 24.) külföldi tanulmány támogatására
249/2008. (VI.24.) az Arany János Városi Könyvtár
igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálásáról
250/2008. (VI.24.) Kormos Lajos a Költségvetési
Szolgáltató Iroda intézményvezető közalkalmazotti
jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetésére
251/2008. (VI.24.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda
megbízott intézményvezetőjének megbízásáról
252/2008. (VI.24.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő
területén megrendezendő Motoros találkozó bérleti
szerződés megkötéséről
253/2008. (VI.24.) a 2009. évi Motoros találkozó
megrendezéséről
254/2008. (VI.24.) az önkormányzati intézmények és a
polgármesteri hivatal vezetői érdekeltségi rendszerének
tervezetéről
255/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatójának 2008. üzleti évre vonatkozó prémium
feltételeinek meghatározására
256/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatója személyi alapbérének és vezetői pótlékának
emelésére
257/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft. ügyvezető igazgatójának 2008. üzleti évre
vonatkozó prémium feltételeinek meghatározására

258/2008. (VI.24.) a Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft. ügyvezető igazgatója személyi alapbérének és
vezetői pótlékának emelésére
259/2008. (VI.24.) Díszpolgári Cím adományozásáról
260/2008. (VI.24.) Pro Urbe Díj adományozásáról
261/2008. (VI.24.) Pro Communitate Urbis Díj
adományozásáról
262/2008. (VI.24.) Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára
Cím adományozásáról
263/2008. (VI.24.) a Központi Orvosi Rendelő és
Fogászat akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására
264/2008.
(VI.24.)
a
Pitypang
Óvoda
akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
265/2008. (VI.24.) járdajavítási munkák elvégzése
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
266/2008. (VI.24.) út-és járdajavítási munkák elvégzése
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
267/2008. (VI.24.) a Kisújszállás 3669/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonviszonyának ingatlan-nyilvántartásban történő
kiigazítására
268/2008. (VI.24.) a Kisújszállás 754 és 753/6 hrsz-ú
ingatlanra irányuló területcseréről
269/2008. (VI.24.) a Kisújszállás, Piac u. 1. szám alatti
ingatlanról
270/2008. (VI.24.) a Kisújszállás, Rákóczi utca - Nyár
utca sarkán lévő telekről
271/2008. (VI.24.) a Kisújszállás, Sugár u. 60/4/b szám
alatti 1027/2 hrsz-ú „beépítetlen terület” ingatlan
értékesítésére
272/2008. (VI.24.) a 3917/3 hrsz-ú „vízállás”
megjelölésű ingatlanról
273/2008. (VI.24.) a kisújszállási 7009 hrsz-ú „szántó”
értékesítéséről vevőkijelöléssel
* * *

A képviselő-testület 2008. augusztus 28-án
(csütörtök) 13 órai kezdettel soros ülést tart a
következő napirendi javaslatokkal:
- Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról
- Előterjesztés a Költségvetési Szolgáltató Iroda
feladatainak ellátásáról
- Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási
Kft.
kezelésében
lévő
önkormányzati
ingatlanok
kihasználtságáról,
hasznosulásukról
- Előterjesztés az önkormányzati követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2008. II.
negyedévi tapasztalataira
A képviselő-testület nyilvános ülésén
bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Kisújszállást elkerülő 4-es számú főút tervei a Városháza aulájában, vagy a
Polgármesteri Hivatal emelet 22-es számú irodájában megtekinthetők.
Építési és Városüzemeltetési Osztály
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Pá l yá z a t i h í r e k
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az
önkormányzat által a közelmúltban elkészített pályázatok
közül megtörtént a város autóbuszmegállóinak fejlesztése
érdekében benyújtott pályázat értékelése: mintegy 81 millió
Ft támogatást kapunk a beruházás megvalósítására, amely a
saját forrással kiegészítve 90 millió forintos fejlesztést tesz
lehetővé. A beruházásnak köszönhetően 2009-ben 2 új
buszöböl épül a Veres Péter és a Nyár utcán; a Zeneiskola
mellett, a Nyár utca felől egy 20 férőhelyes parkolót létesít
az önkormányzat. Felújításra kerül a központi autóbuszpályaudvar mindkét oldalán a buszöböl. A fentieken túl a
helyi járat valamennyi városi megállóhelyén új
utasvárósziget kerül kialakításra, hulladéktároló és pad
elhelyezésével. Tíz helyszínen 11 utasváró pavilon épül,
amelyek falára tájékoztató tábla és térkép is kerül. A helyi
járat megállói mellett a Volán megállói, várószigetei is
megszépülnek.
Az önkormányzat által kiemeltnek tekintett, mintegy 1,3
milliárd Ft bekerülési költségű városközpont-felújítási
pályázat jelenleg a hiánypótlási szakaszban van, a
támogatási igény befogadásáról ezt követően születik
döntés. A pályázat sikere esetén a következő években
megvalósulna a Városháza nagyon rossz állapotban lévő
tetőszerkezetének felújítása, a külső homlokzat megújítása
a nyílászárók cseréjével és a belső burkolatok megújítása,
de szerepel a pályázatban, mint önálló „projektelem” a
Városháza körüli park rekonstrukciója, a régi Vigadó
(mozi) épület és a Vásárcsarnok felújítása, a gimnázium
tornatermének lelátóval történő bővítése is. A döntés - a
hatalmas túljelentkezés miatt - várhatóan év végén születik
meg.
Az intézmények számítástechnikai korszerűsítése
érdekében benyújtott pályázatot (TIOP-1.1.1.) befogadták,
vagyis formai és jogosultsági szempontból megfelelőnek
találták, ennek megfelelően sor kerülhet az értékelésre.

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyban
elkészített pályázatot benyújtottuk, amely a Központi
Orvosi Rendelő külső-belső felújítását célozza mintegy 62
millió forintból. A pályázat befogadásáról később döntenek.
Július közepén beadtuk az első fordulóban támogatott
„norvég-pályázatot” is, amely körülbelül 730 millió
forintból lehetővé tenné a megújuló energiaforrások
felhasználását a városban (napkollektorok és szélturbinák
segítségével). Az önkormányzat optimistán várja a pályázat
értékelését, hiszen közte volt annak a néhány pályázónak,
akik támogatást is kaptak a Norvég Finanszírozási Alapból
a pályázati dokumentáció kidolgozásához.
A Pitypang Óvoda és a Központi Orvosi Rendelő
(Bárány-szanatórium) komplex akadálymentesítésére
vonatkozó nyertes pályázat alapján a közbeszerzési
eljárásban nyertes cég július közepén megkezdte a
kivitelezési munkákat az óvodában.
Az önkormányzat a Karcagi Kistérségen keresztül nyert
támogatást egy 2,2 milliárd forintos hulladéktelep
rekultivációra beadott pályázat előkészítésére. Jelenleg a
tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítése zajlik.
A 2008. szeptember 12-14-e közötti Kisújszállási Ligeti
Sportfesztivál megszervezéséhez, és a gyermekek tanítási
időn kívüli szabadidősportjának biztosítására szervezett
Nyitott kapuk program 500–500 ezer forint támogatást
kapott az Önkormányzati Minisztériumtól.
Az önkormányzatnak a fentieken túl több pályázata is
elbírálás alatt van, ezekről nem rendelkezünk friss
információval. Néhány ezek közül: belvízrendszer
felújítása, strandfürdő területén egészségcentrum
kialakítása, illetve szálláshelyek (I. osztályú panziók)
építése.
Kecze István
polgármester

A Pitypang Óvoda
akadálymentesítése

A Központi Orvosi Rendelő
akadálymentesítése

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírásra
került ÉAOP-4.1.5-2007-0116 jelű, Akadálymentesítés
támogatására
(Egyenlő
esélyű
hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz) pályázati felhíváson Kisújszállás
9.583.101 Ft támogatást nyert a Pitypang Óvoda (Ifjúság
út 2.) komplex akadálymentesítésére. A beruházás során
fizikai és infokommunikációs szempontból is átalakításra
kerül az óvoda épülete, egyenlő esélyeket biztosítva a látásés hallássérültek, valamint a mozgáskorlátozottak számára.
A projekt megvalósításának tervezett ideje 2008. júliusdecember. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Nyikos Csilla, városfejlesztési ügyintéző

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében
kiírásra
került
ÉAOP-4.1.5-2007-0119
jelű,
Akadálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) pályázati felhíváson
Kisújszállás 9.555.468 Ft támogatást nyert a Központi
Orvosi Rendelő és Fogászat (Rákóczi utca 8.) komplex
akadálymentesítésére. A beruházás során itt is
megvalósul
a
fizikai
és
infokommunikációs
akadálymentesítés.
A projekt megvalósításának tervezett ideje 2008.
augusztus-december. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Nyikos Csilla, városfejlesztési ügyintéző
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Oros Istvánnényugalmazott óvodapedagógus köszöntése az Aranydiploma átvétele alkalmából
Újra ünnepelni jöttünk össze, mi,
nyugdíjas óvónénik és dajka nénik,
hogy Irénke óvónénit köszöntsük.
Méghozzá abból az alkalomból, hogy
50 évvel ezelőtt végezte el az
Óvónőképzőt, és e jubileum
alkalmából megkapta volt intézetétől
az „Aranyoklevelet". Ez az esemény –
mint minden pedagógusnak – neki is
megható perceket jelentett.
Irénke óvónéni Hajdúszováton
született és az általános iskola elvégzése után a hajdúböszörményi
Óvónőképző hallgatója lett. Az óvónői oklevél megszerzése után
Kisújszállásra jött, és nyugdíjazásáig itt dolgozott: összesen 37 év
222 napot.
Évekig dolgozott a Marjalaki úti óvodában igen mostoha
körülmények között, de sok ötlettel és kreativitással. Tevékenyen
részt vett az új óvodánk létrehozásában, a Lenin úti Óvoda (jelenleg
Béla király úti Óvoda) 1979-ben, a „nemzetközi gyermekévben”,
társadalmi összefogással készült el. Egy ideig a Sallai úti óvodában
dolgozott tagóvoda-vezetőként. Visszatérése után gyermekvédelmi
felelős munkakört is ellátott, a környéken minden családot ismert.
Ezt a munkáját is nagy körültekintéssel végezte. Jó kapcsolatot
alakított ki a szülőkkel, nagy hangsúlyt helyezett a hátrányos
helyzetű gyermekek segítésére.
Olyan óvónőnek ismertük meg, aki a nevelést és az oktatást
egyaránt fontosnak tartotta. Szakmai munkáját sok energiával,
szorgalommal végezte. Kezdeményező volt, igyekezett minden új
módszert kipróbálni annak érdekében, hogy a reá bízott gyermeket
minél magasabb szinten készíthesse fel az iskolai életre.

Szeretetteljes, tevékenységben gazdag óvodai élet kialakítására
törekedett a vegyes életkorú csoportokban történő nevelés-oktatás
terén is. Fontosnak tartotta a sikeres iskolakezdést segítő készségek
megalapozását, ahogyan az Comenius megfogalmazta: „az oltásnak
akkor kell megtörténnie, amikor a hajtások még fiatalok”.
Vidám, temperamentumos egyénisége a mindenkori óvodai
csoportja életét is meghatározta. Igyekezett a gyermekeknek minél
vidámabb, színesebb elfoglaltságokat szervezni: kirándulásokat,
mozi-, bábszínház-látogatásokat stb. Évtizedekig a városi
bábjátékos csoportok szervezésének és vezetésének meghatározó
személyisége volt. Működött gyermek- és felnőtt bábcsoportja, sok
helyen adtak bábműsort az évek során.
Kivette részét az óvónőjelöltek szakmai gyakorlatának
vezetéséből is. Munkáját felsőbb szinten is elismerték: miniszteri
dicséretet és a Pedagógus Szolgálati Emlékérem tulajdonosa.
A szülőktől megbecsülést, a gyerekektől sok szeretetet kapott.
Családszerető embernek ismertük meg. Két gyermeke és két
unokája van. Most már összes szeretetét, gondoskodását kizárólag
ők kapják. Úgy érzi, rohannak a nyugdíjas évek, pedig még olyan
sok mindent szeretne cselekedni a családja javára. Lamartine
szavaival kéri a sorsot: „Állj meg, szárnyas idő! órák, gyönyörű
percek, / ne, óh, ne fussatok!"
Most, hogy az 50 éves jubileumhoz érkezett, szeretettel
köszöntjük, erőt, egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánva:
Kertész Ferencné, Monoki Kálmánné, Monoki Lajosné, Márkiné
Szarka Mária, Szabó Lajosné Irénke, Z. Tóth Jánosné, Tóth
Lajosné, Radics Pálné nyugdíjas óvónők és dajka nénik nevében is:
Balogh Lajosné nyug. óvodapedagógus

Régi-új igazgató a könyvtár élén
Az Arany János Városi Könyvtár igazgatójának öt évre
szóló vezetői megbízása 2008. augusztus 31-én lejár, ezért az
igazgatói állásra pályázatot írt ki az önkormányzat. Egyedüli
pályázó Gubuczné Tomor Mária volt, az intézmény jelenlegi

igazgatója. A képviselő-testület 2008. június 24-ei ülésén
újabb öt évre szavazott bizalmat igazgatónőnek, aki így 2013.
augusztus 31-ig vezetheti az intézményt.
Kecze István polgármester

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak alapján – könyvtárunk 2008. augusztus
11-24. között zárva tart. Nyitás: 2008. augusztus 25. (hétfő) 8 óra
Megértésüket köszönjük!
A könyvtár által nyert „Pénzügyi ismeretek mindenkinek”
pályázat keretében szeptembertől havonta tartunk foglalkozásokat,
melyen számítógépes felhasználói alapismereteket szerezhetnek
az érdeklődők. Várjuk jelentkezésüket!
A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően közel 50 új
folyóirattal (pl.: Élet és Tudomány, Rubicon, Természet Világa,
Alföld, Jelenkor, Csodaceruza, Várak, Művelődés stb.) gazdagodott
könyvtárunk folyóirattára, melyek havi rendszerességgel érkeznek
és állnak könyvtárlátogatóink rendelkezésére.
A „Veszíts el egy könyvet” akció tovább folytatódik! Jöjjenek,

olvassanak és ismertessék meg kedvenc regényüket másokkal is!
Kedvezményes áron megvásárolhatók a Kisújszállási
Kalendárium és a Helytörténeti füzetek egyes számai
könyvtárunkban. Egészítse ki gyűjteményét most!
Könyvtárunkban elem és akkumulátor gyűjtőket találnak.
Kérjük éljenek a szelektív hulladékgyűjtés e módjával.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kedves
támogatóknak, akik a könyvtár részére ajánlották fel adójuk 1 %-át.
Az összeg: 40.233 Ft, melyet digitális fényképezőgép és könyv
vásárlására fordítottunk.
Köszönjük Kissné Bátorligeti Mária, Nagy Kálmánné,
Hegedűs Endre, Gyányi Margit, Sotus József, Tóth Jánosné,
Klauszmann Zoltán és Hajdú Mihályné olvasóinknak a könyvtár
részére felajánlott dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária igazgató
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A Művelődési és If júsági Központ prog ramajánlata
DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS
Egzotikus papagájok, pintyek,
galambok, kanárik

A Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület díszmadár bemutatót tart a
kisújszállási művelődési házban.
A bemutató megtekinthető:
2008. augusztus 19-én 9-18 óráig
2008. augusztus 20-án 9-15 óráig
Belépő: 6 éves korig díjtalan
Diák és nyugdíjas: 200 Ft
Felnőtt: 400 Ft
"HOVATE" I. NAGYKUNSÁGI LEADER EXPO
TÁJAK, EMBEREK, KULTURÁLIS ÉS KULINÁRIS ÉRTÉKEK
(Túrkeve, 2008. szeptember 13.)

8.30: Egressy Béni zeneiskola növendékeinek köszöntője
- Bácskai Bertalan, túrkevei festőművész kiállításának megnyitása
- Kőszegfalviné Pajor Klára: Múltunk, jelenünk a népművészek világa...
9.00: Üzleti fórum, Leader konferencia
- Vállalkozások, civilek szerepe településük fejlesztésében. 9.00: Dr.
Balogh János tájökológiai vetélkedő -kirándulás Ecsegpusztára, a Balogh
János emlékhelyre
11.00-14.00: XXXI. Állategészségügyi szakmai nap
- Élelmiszerbiztonság ma, az élelmiszerlánc-biztonsági és ellenőrzési
törvény alapján.
12.00-15.00: Pásztor és tájjellegű ételek bemutatója
15.00: Pásztor és tájjellegű ételek versenyének, valamint a tájökológiai
vetélkedő eredmény hirdetése.
15.30-20.00: Nagykunsági művészeti csoportok bemutatkozása
A Nagykunságért Leader Helyi Közösség felhívása

PÁSZTOR- ÉS TÁJJELLEGŰ ÉTELEK FŐZŐVERSENYE
TÚRKEVE, 2008. 09. 13.
Művelődési Ház, Táncsics u. 16.

A pásztor és tájjellegű ételek főzőversenye szerves része a szeptember
13-án sorra kerülő „HOVATE” I. Nagykunsági Leader Expo
programjának.
A főzőversenyre meghívást kapnak a Nagykunságért Leader Helyi
Közösség, a szeghalmi központú Kőrös Sárrét Helyi Közösség, a

csabacsűdi központú Kőrös-szög Vidékfejlesztési Akciócsoport és
törökszentmiklósi Tiszamenti Leader Közösség településeinek képviselői
és a testvérvárosok.
A rendezvénnyel a 747 éves települést, az idén várossá nyilvánításának
200. évfordulóját ünneplő Túrkevét is köszöntjük.
Kisújszállásról nyolc bogrács étel főzésére lesz lehetőség.
A főzéshez szükséges alapanyagokról, főző- és étkezőeszközökről a
résztvevők gondoskodnak
A főzőverseny első három helyezettjét díjazzuk.
Nevezési díj bográcsonként 500 forint, amelyet a Túrkevéért
Alapítvány 11745107-20001704 számú számlájára kell befizetni 2008. 08.
22-ig, a jelentkezési lap postára adásával egyidejűleg. Jelentkezési lap a
kisújszállási művelődési házban igényelhető.
Tisztelt Színházbérletesek!

Kérem mindazokat, akik a művelődési házon keresztül intézik a szolnoki
Szigligeti Színházba a bérletüket, hogy legkésőbb augusztus 19-ig
szíveskedjenek befizetni bérleteik árát.
Szűcsné Nagy Zita
A Tourinform Iroda hírei

Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a helyi Tourinform Iroda
nyitva tartása:
- augusztus 31-ig: hétfő-péntek: 9:00-16:00; szombat-vasárnap-ünnepnap:
10:00-16:00
- szeptember 1-től: hétfő: zárva, kedd: 13:00-16:30, szerda: 9:00-16:30,
csütörtök: 9:00-16:30, péntek-szombat-vasárnap: zárva
Irodánkban ingyenes információt, tájékoztatást kaphatnak
- helyi eseményekkel, programokkal, szálláshelyekkel,
- megyei, régiós, országos rendezvényekkel, eseményekkel, látnivalókkal,
túrákkal, szálláshelyekkel, vendéglátókkal,
- különböző magyarországi üdülési csomagokkal, lehetőségekkel
kapcsolatosan.
Irodánkban az ország valamennyi régiójából találhatóak ingyenes
kiadványok.
Érvényes üdülési csekkel rendelkezők figyelmébe! Ha elfogadóhelyekkel
kapcsolatos kérdése van, kérjük, szintén forduljon irodánkhoz, ahol
lehetőségeinkhez mérten segítjük Önöket!
A Néprajzi Kiállítóterem szeptember 1-től minden hétfőn 10:00-15:00
között tart nyitva, valamint előre megbeszélt időpontokban látogatható.
Majláth Emese

VERSENYKIÍRÁS
VI. Kunszentmiklósi Birk apörkölt-főző Ver seny
Kunszentmiklós Város Önkormányzata a XIV. Szentmiklósi
Napok keretében Birkapörkölt-főző Versenyt rendez.
Verseny helye: Kunszentmiklós Kálvin tér
Ideje: 2008. szeptember 13. 8.00 órai kezdettel
Célja:Hagyományőrzés
Díjazása:I-III. helyezett tárgyjutalomban részesül a szakmai
zsűri részéről, valamint a társadalmi zsűri további díjakat
oszt ki. Külön jutalomban részesül az a főző, aki
népviseletben a hagyományokat ápolva vesz részt a
versenyen.
Nevezési díj: 1.000.-Ft

Nevezés: Szentmiklósi Napok Szervezőbizottság Vassné
Kelemen Ágnes (20/9316379) nevére vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal titkárságán (76/551-010)
Nevezés határideje: 2008. szeptember 13. 8.00 óráig
Az alapanyagot a versenyző hozza magával. A főzés
feltételeiről (állvány, bogrács, tűz stb.) is ő gondoskodik.
Főzni fával vagy gázzal lehet. Minden főzőnek egy számozott
tálba kell a pörköltet a zsűri részére átadni 13.00 órakor. A
főzéshez szükséges vízvételi lehetőséget a verseny kiírója
biztosítja. A vendégek részére, pedig asztalt és padot helyez
el.
Szervezők
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TÁJÉKOZTATÁS TÜDŐSZŰRÉSRŐL
Értesítjük városunk lakosságát, hogy a Regionális Tisztifőorvos
rendelkezése alapján Kisújszálláson 2009. szeptember 10-e és 30-a
között KÖTELEZŐ ingyenes tüdőszűrő vizsgálaton részt venni
minden 1979. január 1-je előtt született lakosnak, mert a Karcagi
Tüdőgondozó Intézet ellátási területén a rendeletben rögzített mértéket
meghaladja a tuberculosisban (tüdőbajban, tüdőgümőkorban) szenvedők
száma.
2008. augusztus 23-án és 24-én a Kis-Újsággal együtt fogják
kézhez kapni az adott naptári napra szóló idézéseket.
A szűrés 15 napos, ezért egy választókerület (vk.) lakosait a 2. és 3.
kerület kivételével egy napra idéztük a Művelődési és Ifjúsági Központba
(Deák Ferenc u. 6.), ami napi 500-800 főt érint:
I. vk.:
2008. szeptember 10-e szerda 8.00 – 18.00 óra.
II. vk.: 2008. szeptember 11-e csütörtök 8.00 – 18.00 óra
és 2008. szeptember 12-e péntek 8.00 – 13.00 óra.
III. vk.: 2008. szeptember 18-a csütörtök 8.00 – 18.00 óra
és 2008. szeptember 19-e péntek 8.00 – 13.00 óra.
IV. vk.: 2008. szeptember 15-e hétfő 8.00 – 18.00 óra.
V. vk.: 2008. szeptember 16-a kedd 8.00 – 18.00 óra.
VI. vk.: 2008. szeptember 17-e szerda 8.00 – 18.00 óra.
VII. vk.: 2008. szeptember 22-e hétfő 8.00 – 18.00 óra.
VIII. vk.: 2008. szeptember 23-a kedd 8.00 – 18.00 óra.
IX. vk.: 2008. szeptember 24-e szerda 8.00 – 18.00 óra.
X. vk.: 2008. szeptember 25-e csütörtök 8.00 – 18.00 óra.
(Amennyiben az Ön idézésén más időpont szerepel, mint amit a
választókerületénél megadtunk, kérjük, a postaládájába kézbesített
idézést tekintse érvényesnek.)
A választókerületekhez tartozó utcajegyzék megtekinthető
2008. augusztus 22-étől a városi hirdetőtáblákon és
a www.kisujszallas.hu honlapon.

A torlódások elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmét, hogy ha
lehetősége van rá inkább a délelőtti és a kora délutáni órákat vegye
igénybe. Aki 16.00 óra után megy nem biztos, hogy sorra fog kerülni,
és legkésőbb zárás előtt fél órával be kell jelentkezni.
2008. szeptember 26-én pénteken 8.00 – 13.00 óra között,
2008. szeptember 29-én hétfőn 8.00 – 18.00 óra között,

2008. szeptember 30-án kedden 8.00 – 16.30 óra között azokat
várják akik az idézés napján halaszthatatlan okból (például: lázas beteg)
nem tudtak részt venni a szűrésen.
Az utolsó három napon (szeptember 26.,29.,30.) valószínűleg
több órás sorban állás várható, és elképzelhető, hogy aki ekkorra
halasztja a részvételt, nem kerül sorra, ezért kérünk mindenkit, hogy
lehetőleg az idézés napján jelenjen meg.
Kérjük, hogy a társadalombiztosítási azonosító jelet
(TAJ-számot) tartalmazó kártyát mindenki hozza magával.

Amennyiben valaki az adott időpontok valamelyikén nem jelenik
meg, és annak okát nem tudja igazolni, újabb, névre szóló idézést kap, de
ekkor már másik településre kell utaznia a szűrés miatt. Aki az újabb,
névre szóló idézés esetén is távol marad szabálysértési eljárás keretében
akár 50.000.- Ft pénzbüntetésre is számíthat.
Mentesül a szűrési kötelezettség alól, aki egy éven belül
tüdőszűrésen igazoltan részt vett, illetve a tüdőgondozó intézetben
gyógykezelés alatt áll. Kérjük, hogy az igazolást jutassák el a
Költségvetési Szolgáltató Irodába (Nyár u. 2., a tűzoltóság mellett)
hétköznap 8.00 és 12.00 óra között.
Folyamatosan nő a tubercolosisban szenvedők száma, ezért
mindenkinek érdeke, hogy a betegséget még a kezdeti szakaszában
kezeljék, ellenkező esetben az egész családját elfertőzheti, illetve a
vele huzamosan, rendszeresen egy légtérben tartózkodókat.
Kisújszálláson reális a fertőzés veszélye. A szűrés során más
betegségeket is diagnosztizálhatnak, például a tüdődaganatot, amely
korai stádiumában szintén eredményesen gyógyítható.
Az 1979. január 1-je után születettek számára is lehetőség van
szűrésre, díj ellenében, amelynek összege 1.257.- Ft. Ezt a díjat a
helyszínen kapott csekken a postán lehet befizetni, és a befizetést igazoló
szelvény felmutatását követően kerül sor a szűrésre.
Akinek szükséges a negatív eredmény az egészségügyi kiskönyvéhez,
felbélyegzett és megcímzett boríték ellenében megkapja, amit a
tüdőszűrés helyszínén kell leadni.
Farkas Éva, a Költségvetési és Szolgáltató Iroda
megbízott intézményvezetője

Tisztelt ebtulajdonosok és ebtenyésztők!
Az elmúlt hetekben beérkezett panaszbejelentések miatt szeretnék
Önökkel néhány gondolatot megosztani az ebtartás és ebtenyésztés
szabályaira vonatkozóan.
Az ebtartás és ebtenyésztés szabályait az állatok tartásáról szóló
27/2004. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.)
szabályozza.
Az Ör. 20. §-ában foglaltak alapján „Az eb- és macskatartás a város
belterületén az alábbi feltételekkel megengedett:
a) Többlakásos épület telkén, társasházban a tulajdonosok 75 %ának egyetértésével, amennyiben a tartás körülményei biztosítottak,
zárt boxban lakásonként 1 eb és 1 macska tartható.
b) A város belterületén az a) pontba tartozó ingatlanok kivételével
ingatlanonként 2 eb és 4 macska tartható.
c) A város külterületén ingatlanonként 4 eb és 10 macska tartható,
amely nem minősül tenyészetnek.”
Az Ör. 22. § (1) és (3) bekezdései alapján:
„(1) Az ebtulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások
nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne
okozzon. Ha az ebtulajdonos e feltételeket nem biztosítja, akkor az
ebtartást meg kell szüntetni.

(3) Ebet csak az vezethet, aki az állatot féken is tudja tartani. Ebet
póráz nélkül közterületre kivinni tilos. A harapós, támadó
természetű, továbbá a nagytestű (45 cm marmagasság felett) ebet
szájkosárral is el kell látni. Veszélyes és veszélyesnek minősített ebet
közterületre csak fém szájkosárral, a kibújást megakadályozó, fojtó
nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázzal, a
tartási engedély jogosultjának felügyeletével szabad kivezetni.”
Az Ör. 31. § (1)-(3) bekezdései értelmében:
„(1) Az eb- és macskatenyészet létesítéséhez a jegyző engedélye
szükséges.
(2) A tenyészet létesítése iránti kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ,
továbbá az állategészségügyi szakhatóság nyilatkozatát, valamint a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és az építési telekkel
határos telkek használóinak, tulajdonosainak, előzetes beleegyezését is.
(3) Többlakásos épületben eb- és macskatenyészet létesítésére
engedély nem adható.”
Fentiekre való tekintettel kérem az ebtartókat és ebtenyésztőket, hogy az
önkormányzati rendeletben foglaltakat a későbbiek során szíveskedjenek
figyelembe venni, a további panaszbejelentések elkerülése érdekében.
Ökrös János vezető-tanácsos
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LIGETI SPORTFESZTIVÁL
(Sportliget)
2008. szeptember 12-14.
Helyszín: Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő, Erzsébet liget, Városi
Sporttelep.

Kisújszállás Város Önkormányzata arról döntött, hogy a májusi
Kihívás Napja helyett, többnapos sportfesztivált szervez a
Művelődési és Ifjúsági Központ közreműködésével. A Ligeti
Sportfesztivál előkészületei Szénási László, az Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottság tagjának irányításával zajlanak, a helyi
testnevelő tanárok és sportszakemberek aktív segítségével.
A cél, hogy olyan háromnapos tömegsport-fesztivált
rendezzünk az érdeklődőknek, ahol rengeteg sportversenyen,
bemutatón vehetnek részt a helyszínekre kilátogatók. A kispályás
labdarúgó-tornától kezdve a fejelőbajnokságon át, egészen az
extrém sportokig mindenben versenyt hirdetünk, amelyre várjuk a
város lakosságát, helyi vállalkozások, intézmények csapatait is.
Tehát nemcsak gyerekeket, fiatalokat várunk, hanem az idősebb
korosztály mozogni vágyó tagjait is.
Szívesen fogadunk egyéni jelentkezőket, akik valamilyen
különleges sporttudással rendelkeznek, és ezt bemutatják a
közönségnek.
A három nap fő programelemei: sportversenyek, bemutatók,
kirakodóvásár, sporthoz kapcsolódó kiállítók, egészségsátrak,
felfújható játékvilág stb.

Tervezett versenyszámok:
Kispályás
labdarúgó-bajnokság,
asztalitenisz-bajnokság,
sakkbajnokság,
teniszbajnokság,
családi
vetélkedők,
kötélhúzóverseny (egyéni, csapat), kosárlabda-bajnokság
(streetball),
lábtengóbajnokság,
tollaslabda-bajnokság,
strandröplabda-bajnokság, víziversenyek, éjszakai tájékozódási
futóverseny, triatlonverseny, lövészverseny, szkanderbajnokság,
erőemelő-verseny, kerékpáros ügyességi verseny, extrém
sportokhoz kapcsolódó ügyességi versenyek, családi ligeti
futóverseny, kajak-kenu verseny, szektorlabda-bajnokság, bocsa
verseny, népi játékok versenye, íjászverseny, fejelőbajnokság,
középkori fegyverekhez kapcsolódó versenyszámok stb.

Tervezett bemutatók:
Ugrálóköteles bemutatók, paintball bemutató, airsoft bemutató,
extrém sportágak bemutatója (ördögbot, freestyle foci, yoyó stb.),
karate bemutatók, modellező bemutató, technikai sportokhoz
kapcsolódó bemutatók.
További ötleteikre számítunk, szívesen fogadjuk mindenki
segítségét, közreműködését, kérjük, jelentkezzenek a művelődési
házban!
Janó Lajos igazgató

Felh ívás
Tisztelt Városlakók!
Két év elteltével ismét találkozóra hívjuk a Kisújszállásról
elszármazottakat. 2008. szeptember 27-28-án (szombat-vasárnap)
immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a találkozó.
Ezúton hívjuk és várjuk helyből azokat a családtagokat,
barátokat, ismerősöket, akik a hazalátogatókkal együtt szeretnének
ünnepelni. A rendezők a találkozó alkalmából szervezett
programokra is szeretettel várják az érdeklődőket.
Külön személyre szóló meghívót csak a vidékieknek küldünk, a
helybeliek részére e felhívásunk szolgál meghívóként.
Jelentkezésüket és vacsoraigényüket a Művelődési és Ifjúsági
Központban ügyeletet tartó szervezőknél 2008. szeptember 8-tól
19-ig rendezhetik, a következő időpontban: hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11 óráig, délután 14-17 óráig.
Részvételi díj: 3000,-Ft/fő, mely a vacsoraköltséget is
tartalmazza.
A rendezvény fővédnöke: Kecze István polgármester
PROGRAM:

14.00:

15.00:

17.30:

Szeptember 27. (szombat)
Gyülekező a Városháza parkjában
A szüreti vigasság és felvonulás megtekintése
Ünnepi műsor a Városháza dísztermében
Tóth Tünde kiállításának megnyitója
A Kálvin park új szobrainak és a Szalmaház
megtekintése

18.30:
19.30:
9.00:
9.15:
13.00:

Istentisztelet a műemléki Református templomban
Igét hirdet: Sípos Árpád lelkészelnök
Vacsora, beszélgetés a gimnázium tornatermében
A zenét a Kozma Band szolgáltatja

Szeptember 28. (vasárnap)
Gyülekező a Kisúj étterem előtti téren
Autóbuszos kirándulás a határban
- az ősi telephelyre, Marjalakára
- Csivag-ér emléktábla avatása
Avatóbeszédet mond: Dr. Tóth Albert főiskolai docens
Ebéd a Kisúj étteremben
- búcsúzás, a viszontlátás reményében

További információ: 59/520-672 (Művelődési és Ifjúsági Központ),
59/321-125 (Ö. Tóth Lajosné)
* * *
Szüreti vigasság
10 órától a Városháza parkjában egész napos családi program.

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
- Kiállítás „A Biblia éve” alkalmából, az Arany János Városi
Könyvtár rendezésében: „Egyháztörténeti ritkaságok” a
Református templomban
- „Könyv és szalma” a Papi Lajos Alkotóházban
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Hajrá, Zsuzsi!
- amerikai-kisújszállási lány az olimpián „Kisiskolásként, ahogy júniusban véget ért a tanítás, azonnal ültem a
repülőre, és – irány Kisújszállás! Itt töltöttem a nyarakat, egészen a
szeptemberi becsengetésig. Ez a legjobb hely Magyarországon. Ott lakott
a nagymamám, sajnos nemrég a fővárosba költözött a keresztanyámhoz,
hát megsirattuk a házat…” – meséli Francia Zsuzsanna amerikai
állampolgár. Zsuzsi hároméves volt, amikor szüleivel együtt az Egyesült
Államokba költöztek. Édesanyja, Karikó Katalin kiváló kutatóbiológus
elmondása szerint Kisújszállást, az édesanya szülővárosát, benne a
nagyszülői házat tekintette otthonának. Olyannyira, hogy kisiskolás
korában Kisújszállást jelölte be a földgömbön, mint a világ közepét. Idén
huszonhárom éves, a Pennsylvániai Egyetem kriminológia-jog szakán
végzett, az Oxfordi Egyetemen szeretne továbbtanulni. Ő az egyetlen,
Magyarországon született versenyző az 550 amerikai sportoló között a
pekingi olimpián.
Az örömhírt, hogy részt vehet a világ legnemesebb versenyén, az
édesanyjától tudjuk, hadd adjuk hát tovább ezúton minden
kisújszállásinak, annak a városnak, amely számára a legkedvesebb.

Szurkoljunk együtt neki, érte, hogy augusztus 17-én, a számára
legfontosabb versenynapon teljesüljön sportolói vágya!
Zsuzsi idén két evezős világkupa versenyen vehetett már részt:
először a párosok versenyén – megdöntve az addigi világrekordot –
aranyat nyertek a 8-as hajóban. Pekingben is 8-as evezős csapatban
versenyez, a W8+ hajóban fognak evezni. Itt egyébként nem lesz magyar
hajó. De magyar hajós igen. Hát hajrá, Zsuzsi!
Kecze István

Tisztelt kisújszállási szurkolók!

Azt hiszem valamennyien várjuk már az új szezon kezdetét. A tavalyi
bajnokságban terveink ellenére a fiatal csapatunknak nem sikerült a megyei
I. osztályba jutás, bár ősszel még feljutó helyen fordultunk. Az idei szezont
azonban újult erővel, rengeteg edzéssel és megerősödve várhatja csapatunk.
A legnagyobb erősítés - a csapat egyben tartása mellett -, hogy olyan helyi
játékosokat sikerült megnyerni, akik garanciát jelentenek a csapat jó és
eredményes játékához! Ismét csapatunk játékosa S. Nagy Károly, Kui Tibor
és Kádár Gusztáv! Azt hiszem, hogy a labdarúgásban kevésbé járatosaknak
is ismerősek a nevek, valamennyien magasabb osztályból, sőt NB II.-ből
igazoltak vissza!
A csapat edzője Kádár József maradt, az ifjúsági csapattal Újfalvi Erik,
a további utánpótlás csapatokkal Kui Lajos és S. Nagy Zsolt foglalkozik. A

szakosztályvezetés továbbra is Farkas Tamás feladata, és Tokai Lajos segíti
a munkáját.
A tavalyi évben csaknem 100 igazolt játékosunk volt, 7 éves kortól
44éves korig! Több utánpótlás csapat is működik, ami a jövő záloga egy
hosszú távú koncepcióban. Sajnos a körülmények - elsősorban az öltözők nagyon rossz állapotban vannak, de remélhetőleg a következő évben meg
tudjuk oldani a problémát. A bajnokság első mérkőzése idegenben
augusztus 16-án, az első hazai mérkőzés, augusztus 20-án Tiszapüspöki
ellen lesz. Szeretettel várjuk kedves szurkolóinkat, támogatóinkat! Hajrá
Kisújszállás!
Sportbaráti üdvözlettel:
Juhász Attila

I. kisújszállási halászlé- és halétel-főző fesztivál
A Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás nevében ezúton
szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik támogatásukkal,
fellépésükkel segítették az I. kisújszállási halászlé- és halétel-főző
fesztivál megrendezését.
Eredmények:
Abszolút győztes: Súlyemelők Baráti Köre - Csízi Pál
(harcsapaprikás)
Halászlé kategória:
I. Főző jóbarátok - Szamák Mihály
II. Fuvaros Team - Tóth Károly
III. Tavi pontyosok - Vígh Kálmán
Egyéb halétel:
I. Súlyemelők Baráti Köre - Csízi Pál (harcsapaprikás)
II. Sohasem pecáztunk csapat - Szoboszlai László (harcsapaprikás)
III. Oros Ferenc és csapata - Oros Ferenc (sült hal)
Különdíj:
Konok Kunok - Kürti László (törpeharcsa-paprikás)
Mellofon fúvósegyüttes - Papp Lajos (halászlé)
Akik segítettek, hogy a rendezvényt megszervezhessük:

Kisújszállás Város Önkormányzata, Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás, Ford Sándor
Service Kft, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft, Horváth Kft., Petőfi Vadásztársaság,
Kisújszállás Városi Polgárőrség, Kisújszállási Vízmű Kft., G-Eszem Bt., Kunszöv Kft., KunMetalokála Kft., Juhász Attila vállalkozó, Janó és Társa Kft.,Túri Károly vállalkozó,
www.primoil.hu, Starter ’98 Kft., Szabó Műszaki Kereskedés, Kádas György Általános Iskola,
Paja-Hús, Szabó Lajos vállalkozó, Mészáros Róbert vállalkozó, Vígh Imre vállalkozó, RST 2000

Kft., Sneci horgászbolt, Baráth Pékség, Horgászbolt- Dávid József, Herczeghné Gazdag Eszter
vállalkozó, Marady Optika Kft., Apacs Robogókereskedés, Contarex Agrotechnika Kft., KUNÉPFORG Kft., István fogadó, Molnárné Bucsai Ildikó, Szénási László, Kisújszállási Művelődési
és Ifjúsági Központ, Tourinform iroda- Kisújszállás, TV Kisúj, Aktív Rádió, EURÓPA Rádió,
Kis-Új-Ság, Kunsági Hírmondó, Győri Motor Shop & Service, Farkas Kálmán vállalkozó, Eposz
Kft., J.Szepesi Kft.,Nagykun Néptánccsoport, Nagyné Daku Ágnes, Országos Szalma és
Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület, Mellofon fúvósegyüttes, Angyal Ferenc, Ujj Tünde, 48as Asszonykórus, Phoenix kórus, Lakatos Gábor mesemondó, Nagy Sándor zenész

Bízunk benne, hogy az Önök segítségével a rendezvénnyel
hagyományt teremtettünk, s a jövőben is mind Kisújszállás városának,
mind a környező települések lakóinak kulturált kikapcsolódási
lehetőséget nyújthatunk.
Szarvák Márton

A zsűri Zsoldos László, Kecze István, Nagy Csonttörő János,
Bokor Károly, Horváth Ferenc, Szabó István, Nemeskövi Dénes.
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Városszépítő hét
Az idén 22. alkalommal tartottuk meg a városszépítő hetet
(tábort) városunkban. Még soha ennyi diák és felnőtt – 98 fő –
nem jelentkezett „várost szépíteni”, mint ezen a nyáron. Óvodástól
nyugdíjasig valamennyien azon szorgoskodtunk, hogy városunk
egy-egy része megújuljon, tetszetősebb legyen. 1681 munkaórát
dolgoztunk, melynek értéke közel 600.000Ft.
Az idén is összeszedtük az utcákon eldobált szemetet,
gyomláltunk a ligetben, a városközpont parkjaiban, a
virágágyásokban, virágtartókban, a Kun kapitányok sétányán.
Parlagfű-mentesítést végeztünk a gyógyfürdő területén. Megint
festettünk padokat a ligetben, a város parkjaiban, a lakótelepen, a
buszvárókban és a napközi udvarán. Kezünk nyomán lettek szépek
a betonból készült virágtartók, szemetes kukák. Kitakarítottuk az
Ábri házat, kigyomláltuk az udvarát. A Néprajzi Kiállítóterem kis
kapujának oszlopait újra betonoztuk, a tető egy részének
újralécezése és cserepezése is nagy feladat volt. A kocsiszín
kipakolásában, kimeszelésében, a kiállítási tárgyak megtisztításában
nagy segítséget kaptunk a 48-as Olvasókör néhány tagjától. A város
külső és belső emléktábláit, kopjafáit leápoltuk, környékét
lekaszáltuk. Sírgondozást végeztünk a déli temetőben.
Ebben az évben új feladatok is vártak ránk:
- 25 db kilométerkő lemeszelése a Túrkeve és Ecsegfalva
irányába vezető műutak mellett,
- az izraelita temetőben cserjézés, gaztalanítás, sírgondozás,
- a vasúttörténeti vándorkiállítás őrzése a vasútállomás két
termében,
- kunkapu lenolajozása.
A munka mellett azért jutott idő ünnepélyes tábornyitásra,
munkabiztonsági oktatásra, csoportkép készítésére. A Karcagi
Kistérségi ÁNTSZ munkatársai hasznos előadást tartottak a
parlagfű tüzetesebb megismeréséről, irtásának fontosságáról, majd
számot adhattak tudásukról a hallgatók írásos vetélkedő formájában.
Ezután hazafelé menet 700 db szórólapot terítettünk szét a parlagfű-

mentesítéssel kapcsolatos tudnivalókról. Utolsó nap volt
szalmafonó kézműves foglalkozás, rövid megemlékezés a
holokauszt kisújszállási áldozatainak emlékfalánál, ünnepélyes
táborzárás, jutalmazás, fagylaltozás. A „dolgozók” minden délben
kaptak egy finom ebédet, majd ingyen strandolhattak a Vízmű Kft
jóvoltából.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett
volna létre ez a nagyon hasznos tábor: Városi Önkormányzat, Nagy
Gy. Róza, Arany Diák Alapítvány, Összefogással a Kossuth Iskolás
Gyermekekért Alapítvány, Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Tatár Zoltán, Coop
Star Rt., Művelődési és Ifjúsági Központ, Városi Vöröskereszt,
Polgármesteri Hivatal, Tanka Sándor, Kunszöv Textilipari Kft., VG
Kft., Borók Dániel, Arany János Általános Iskola. Külön köszönjük
Tóth Tünde emlékezetes fotóit.
Reméljük, hogy jövőre is lesz anyagi lehetőségünk a
városszépítő hét megrendezésére, mert az értékteremtő munka
mellett fontos célunk még a hagyományápolás, ismeretterjesztés,
környezetvédelemre nevelés és közösségépítés is. Reménykedünk
abban, hogy a résztvevő fiatalok életük során egyetlen szemetet sem
fognak eldobni, a facsemetéket nem kitörni, hanem ültetni fogják.
Addig is vigyázzunk közösen városunk értékeire, becsüljük
meg azok munkáját, akik ezen a héten a városszépítő táborban
tevékenykedtek!
2009 nyarán felnőtt csoportba is várunk jelentkezőket (nemcsak
egyesületi tagjaink közül). Terveink szerint lecseréljük a Morgó
Múzeum tetőszerkezetét, felújítjuk a vasútállomás várótermeit,
tovább folytatjuk az izraelita temető kegyeleti parkká alakítását.
Jó szívvel fogadunk kisméretű hódfarkú cserepet adományként.
Esetleg jutányos áron való eladását is jelentsék be az egyesület
tisztségviselőinél, vagy a művelődési házban, mely nagy segítség
lenne a tetőcserénél.
Kecze Jánosné táborvezető
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tábor is egy kicsit más volt, mint eddig. A szokott kínálat az idén a
csuhésodrással és a „svájci technika” elsajátításával egészült ki.
Sok kisújszállási egyet akarásával és segítségével valósulhatott
meg ez a hét ennyire színesre és sokoldalúra. Biztos vagyok abban,
hogy a más településről érkezők csak jó emlékekkel távoztak
Kisújszállásról, s ezért is köszönöm mindenkinek a segítségét,
önzetlenségét.

Az idei nyári tábor több szempontból is különleges volt az
Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület
életében: most ünnepeltük egyesületté válásunk egyéves
születésnapját, illetve a hagyományos szalmázó-csuhézó tábor
mellett most próbáltunk meg először gyerek kézműves tábort
tartani. A hagyományos táborunkat a gimnázium fiú
kollégiumában, a kézművest pedig a Papi Lajos Alkotóház udvarán
rendeztük meg.
22 kisújszállási vagy Kisújszálláson nyaraló gyermek
jelentkezett a „kézműveskedésre”. Többféle alapanyaggal és
technikában kipróbálhatták magukat: készítettünk ördöglakatot,
rongybabát,
marionettbábot,
csuhéangyalt,
szalmából
malomjátékot, „virágszőnyeget”, Blum Endréné Ica néni
segítségével bőrkarkötőket, tolltartót, papír zsebkendő-tartót,
Ferenczi Lászlóné Dobai Kata segítségével gyöngy karkötőket,
állatkákat, selyemkendőt, batikolt pólót, szatyrot, papírsárkányt,
szalagszövéssel karkötőt vagy nyakpántot.
A foglalkozások után a felnőtt táborozókkal közös
programokon vettünk részt: voltunk a Szabad Lovagok Rendjének
kovácsműhelyében és a Horváth-tanyán, ahol a bátrabbak
lovagoltak, íjaztak, és megkóstoltuk a Bartha Julika által főzött
„bojtárgulyás, ahogy a Kunkapitány szereti” nevű csodát is.
A „hagyományosnak” mondható felnőtt tábornak 24 lakója az
ország különböző településéről, illetve Erdélyből érkezett. Ez a

Ezzel a címmel volt meghirdetve az Országos Szalma- és
Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület alkotópályázata. Csukás
István műveit kellett illusztrálni szalmából vagy csuhéból. A
kihívás nehézségét jelzi, hogy csak hat alkotás készült, de ezek
egytől egyig remekművek. A bíráló bizottság nagy gondban is volt,
hogy melyiket is tudná kiemelni; végül Erős Istvánné Süsüje nyert.
A június 9-ei megnyitón Gönczi Károly, a Művelődési,
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke mondott beszédet, majd az
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény KI-ÜTŐ zenekara Tőgyi
Attila vezetésével tette hangulatosabbá a rendezvényt. A díjakat
Nagy Gy. Róza, a Városvédő és -Szépítő Egyesület nevében adta
át.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik
megtiszteltek jelenlétükkel. Külön szeretném megköszönni,
Gönczi Károlynak és a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, hogy
a rendezvényünket anyagilag is támogatták.
Szabó Katinka

60 éves osztálytalálkozó

VII. BEROE NYÁR

2008. június 27-én tartotta 60 éves osztálytalálkozóját a hajdani
Polgári Iskola 1948-ban végzett osztálya, melynek ötvenhét
tanulójából a találkozón tizenkilencen voltak jelen (tizennégyen már
elhunytak). A képen: ülős sor, balról: Bakk Sándorné Paróczai
Magdolna, A. Varga Miklósné Dienes Erzsébet, Szlatovics Károlyné
Faragó Ilona, Pásztor Andrásné Halas Margit, Nyitrai Istvánné
Abonyi Katalin, Szentpéteri Dezsőné Mészáros Gizella; álló sor,
balról: Kiss Imréné B. Balogh Erzsébet, Nagy Istvánné Hetrovicz
Ilona, Kőszegi Péterné P. Szabó Róza, Nánási Sándorné Madarász
Margit, Túri Lajosné Simai Julianna, Polácsek Ferencné Túri Margit,
A. Varga Miklós, Török Vincéné Pocsai Emilia, Bogdán Józsefné
Sipos Aranka, Hermeczi Zsigmondné Kása Julianna, Lakatos
Istvánné Radics Mária, Benedek Gáborné Kui Terézia, Imre Lajosné
Csípő Terézia, valamint a találkozóról hírt adó: Debreczeni Istvánné
Nagy Erzsébet.

A Nagykunhalmi Belszervi Egyesület 2008. augusztus 2-án VII.
alkalommal rendezte meg a már hagyománynak számító sport napját
az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőben.
A nap a kikapcsolódásról a szórakozásról és a kacagásról szólt. Az
időjárás kegyeibe fogadott bennünket, tűzött a nap, kellemes lágy
szellő fújt, és 118 fő tisztelt meg bennünket a jelenlétével.
A reggeli után a sporté volt a főszerep. Rácz Zsuzsa gyógytornász
bemelegítő gyakorlatai után mindenki saját ízlése és állóképességének
megfelelően használta ki a fürdő adta lehetőségekét. A nap folyamán
Demeter István gyógymasszőr várta a fáradt izmú embereket egy kis
frissítő masszázsra.
Az ebéd helyben főtt paprikás krumpli, öreglebbencs és lecsó volt,
melyet Sipos Sándor vállalkozó, egyesületünk tagja, több kukta
segítségével főzött meg. Az ebédhez szükséges alapanyagot Diós
János és felesége biztosították számunkra. A bőséges kínálat mindenki
megelégedésére szolgált.
Ezúton szeretném megköszönni a meghívott vendégek: Rózsa
Endre országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselők, a
Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete, a Rákóczifalvi
Belszervi Betegek Egyesülete és a Kisújszállási Városi Nyugdíjasklub
megjelenését. A rendezvény sikeres lebonyolításához hozzájárult az is,
hogy a Kisújszállás Város Önkormányzatának Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottsága által kiírt pályázaton anyagi támogatást
kaptunk. Köszönetemet fejezem ki a Városi Polgárőrségnek, a Kisúj
étterem vezetőjének Tanka Sándornak és dolgozóinak, Széll Zoltán
kézbesítőnek, Ábri Lukácsné önkormányzati képviselőnek, Kása
Dávid vállalkozónak, Diós János vállalkozónak és feleségének, az
Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő üzemeltetőjének és dolgozóinak,
hogy ez a nap ilyen szépre és jó hangulatúra sikerült.
Posztósné Kása Julianna elnök

„Játék és kacagás”
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Összefogással a gyermekekért

Híd a szülők és az iskola között

A 2007/2008. tanévben a sok-sok tanulás mellett jutott
idő egy kis lazításra is. A programjainkban többek között
szerepelt egy négy rendezvényből álló programsorozat az
Arany János Városi Könyvtár jóvoltából. Megrendeztük a
hagyományos vetélkedővel tarkított Móra-napot,
megünnepeltük a Mikulást, a karácsonyt, a farsangot.
Versenyeztünk a „madarak-fák” napján, de rengeteg
program várta a gyerekeket a Gyermeknapon is.
Önmagában az érdekes programok, a tanítás nélküli nap,
a vetélkedők, előadások is nagy élményt jelentettek a
gyermekeknek. Külön öröm azonban, hogy apróbb
ajándékokkal, jutalmakkal is kedveskedhettünk nekik. A
diákönkormányzat pénztárcája igen sovány, ezért különösen
nagy örömmel fogadtuk a külső segítséget, hiszen így volt
lehetséges, hogy nagyon szép könyveknek, apróbb
ajándéktárgyaknak, finom édességeknek is örülhettek a
gyerekek.
Köszönjük szépen az Arany János Városi Könyvtár, a
Cuk-Hor BT., a Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE, a
Stílus papírbolt, a Marcipán Édességbolt, valamint a Szalay
Könyvkiadó, segítségét, támogatását!
Szabó Erika, DÖK segítő tanár
Kádas György Általános Iskola

Kiadványunk megjelentetésének célja, hogy közvetlenül
megszólítsuk szülőtársainkat az együttnevelés, az integrált és a
kompetencia alapú oktatás kapcsán. Szeretnénk felkelteni az
érdeklődést és minél több szülőt bevonni a klub tevékenységébe
azért, hogy az iskoláknak mi mindannyian valódi partnerei
lehessünk gyermekeink érdekében.
Kiadványunkban ismertetni kívánjuk az eddigi tevékenységeink
eredményeit, valamint további céljainkat. Szükségessé vált, hogy
összefogjuk a szülőket annak érdekében, hogy közösen találjunk
válaszokat és megoldásokat a megváltozott világunk okozta
kihívásokra.
Gyermekeinknek egyforma esélyt kell biztosítanunk az
egészséges fejlődéshez, hogy később társadalmunkban és a
munkaerőpiacon is meg tudják állni a helyüket.
A Kisújszálláson megjelenő kiadványok támogatására kiírt
pályázaton Városi Szülői Klub 25 ezer forintot nyert pályázaton a
városi önkormányzattól. Ötszáz példányban terveztük megjelentetni
a kiadványt, melynek megírását és szerkesztését önként, önerőből
vállaljuk. A nyomtatási költségekhez viszont további anyagi
támogatásra lenne szükségünk. Ehhez szeretnénk az Önök
segítségét kérni, amennyiben erre érdemesnek tartja
kezdeményezésünket.
Felajánlását a Művelődési és Ifjúsági Központ számlaszámára
(11745080-15576976) várjuk, a megjegyzésbe, kérjük, írják be:
„szülői klub kiadvány”.
Szülői Klubunk tevékenységéről bővebb információt az alábbi
elérhetőségeken tudok nyújtani:
tel.: 70/537-5556 // e-mail: csemballo@citromail.hu
honlap: www.kisujhefop.extra.hu
Tóth Adrienne, a Városi Szülői Klub vezetője

Köszönetnyilvánítás
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 júliusában a
hátrányos helyzetű cigány gyermekek részére nyári tábort
szervezett, melyet sikeres pályázat tett lehetővé. A tábor 2008.
július 7-13. között tartott a Berekfürdői Ifjúsági Táborban.
A gyermekek számára színvonalas programokat állítottunk
össze: szabadtéri játékok, gyalogtúrák, lovaglás, íjász verseny
stb. Megismerkedtünk a helyi méhészettel, a táborozó
gyerekekkel a bereki fürdőben három alkalommal voltunk. A
zöldtúrák alatt megpróbáltuk őket a környezet-tudatos
magatartásra is nevelni.
Megköszönjük azon személyek segítségét, akik
hozzájárultak munkájukkal e tábor megvalósításához, valamint
olyan hátrányos helyzetű gyermekek részére szereztek
feledhetetlen napokat, akiknek ez nem adatott volna meg.
Külön szeretném megköszönni Kecze István polgármester
úrnak, aki segítséget nyújtott a tábor előfinanszírozásában. Kiss
Endre intézményi referensnek, aki segített a pályázat
elkészítésében, és az önkormányzat azon dolgozóinak, akik
segítséget nyújtottak a tábor megvalósításában. Megköszönjük
Major Zitának az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
tanárnőjének, aki szervezőkészségével és szakmai tudásával
segítette e tábor sikerességét. Megköszönjük Klujber Katalinnak,
Deme Kálmánnénak, Seres Olgának, Varga Sándornénak és
Máténé Gál Edinának, hogy anyagi támogatásukkal hozzá
járultak a gyerekek nyaraltatásához. És nagyon köszönjük
Galyas Gyuláné, Nyári Tiborné, valamint Varga Sándorné segítő
munkáját a gyermekek felügyeletében és ellátásában.
Debreczeni Lajosné
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Most érettségiztél? Esetleg nem sikerült a felvételid?
Tanulj szakmát a Móriczban!
A
Móricz
Zsigmond
Gimnázium,
Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium (5310 Kisújszállás, Széchenyi u.
4.) a 2008/2009-es tanévben a következő szakképzéseket kínálja
18-22 év közötti fiatalok számára nappali iskolarendszerű
képzés keretében.
Érettségivel rendelkezők számára:

Közép szintű szakképzések:
Marketing- és reklámügyintéző (az új OKJ szerint): 1 év
Kereskedelmi ügyintéző (az új OKJ szerint):
1 év
Logisztikai ügyintéző (az új OKJ szerint):
2 év
Emelt szintű szakképzés:
Gazdasági informatikus I.:

2 év

A jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint az első szakmai
végzettség megszerzése ingyenes.
További felvilágosítás és jelentkezés személyesen az iskola
titkárságán (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.), az iskola
telefonszámán:
59/520-648,
vagy
e-mailben
a
moricz@pc3.moricz-kujsz.sulinet.hu címen.
Szabó Tamás igazgató
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Követendő példák az új tanévben
A nyáridőben nem jelent meg hírlevelünk, így az ígért,
pedagógusnapról szóló híradásunkat most tehetjük meg. Az
előző tanév végén, június 7-én tartott ünnepi program
történései azonban most is aktuálisak. Nem csupán a
hagyományos pedagógusnapi köszöntésre került sor ugyanis
ekkor. Gönczi Károlynak, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági
Bizottság elnökének köszöntője után most először
köszöntötte – oklevéllel és ajándékkal is – az önkormányzat
nevében Kecze István polgármester az elmúlt tanévben
kiváló tanulmányi és sporteredményeket elért diákokat és
felkészítő tanáraikat. Nagy érdeklődés és öröm kísérte a
’mesterek és tanítványok’ e szép szemléjét.
A legkiválóbbak
elismerésére
a
közoktatási
intézményektől rendkívül sok javaslat érkezett, jelzi ez az
iskolákban folyó eredményes munkát is. Nem volt könnyű a
döntés, hogy a számtalan szép eredményből melyek is a
legjelesebb tanulmányi és sporteredmények, amelyek
bejelentésére az ünnepségen sor kerüljön. A polgármester az
iskolaigazgatók véleményét meghallgatva hozta meg a
döntéseket. A legkiválóbb eredményeket elért diákok neveit
és eredményeiket - követendő példaként - e helyen is
megörökítjük, együtt felkészítő tanáraikéval, edzőikkel,
illetve együtt azon pedagógusokkal, akik más elismerésekben
részesültek.
Az önkormányzat Arany János Pedagógiai, Kulturális és
Művészeti Díjában Oros Lászlóné, az Arany János Általános
Iskola
nyugalmazott
igazgatóhelyettese
részesült.
Debreczeny Zoltán, az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola igazgatója Megyei Pedagógiai Díjat kapott,
melyet a Megyeházán vehetett át – polgármesterünk az
ünnepségen városunk pedagógustársadalma előtt is
köszöntötte őt. Nyugdíjba vonuló pedagógusaink közül a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem elnyeréséhez négyen
rendelkeztek a legalább két és fél évtizedes szolgálati idővel:
Kis Lajosné, Kovács Jánosné és Kovács Lajos,
mindannyian az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
pedagógusai, valamint Kis Péterné, a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanára, könyvtárosa. A nyugdíjba vonuló

kollégák közül itt köszönte meg az iskola és az önkormányzat
Fekete Istvánné középiskolai tanárnőnek, valamint a
pedagógiai munkát segítő munkatársak köréből Borók
Kálmánné dajkának, Gali Gyuláné konyhai dolgozónak,
valamint Deák Ernőné, Kun János és Kun Jánosné
hivatalsegédeknek a munkáját.
Azok, akik ötven éve vehették át diplomájukat, a diplomát
kiadó egyetemtől, főiskolától Aranydiplomát kaphatnak. A
pedagógusnap alkalmat adott arra, hogy a kisújszállási
aranydiplomásokat is köszönthessük: dr. Kiss Kálmánné ny.
címzetes iskolaigazgatót, dr. Vincze Sándor ny. középiskolai
tanárt, köztisztviselőt, valamint Tóth Lajosné és Oros
Istvánné ny. óvónőket.
Sor került egy szakszervezeti elismerés bejelentésére is:
Járfás Józsefnét, a Kádas György Általános Iskola
pedagógusát a Pedagógusok Szakszervezete az Eötvös József
Emlékérem ezüst fokozatában részesítette, mely elismerést
ezen az ünnepségen adta át Darvas Andrásné, a szakszervezet
városi titkára.
A kiemelkedő versenyeredmények többnyire a felső
tagozatos és középiskolás korú tanulók számára adatnak meg,
hiszen számukra szervezik a legtöbb versenyt. Az
önkormányzat ezért – elismerve az óvodai nevelésben és az
alsó tagozatban folyó alapozó pedagógiai tevékenységet –
kifejezte elismerését az óvodai nevelésben az elmúlt
tanévben végzett kiemelkedő munkájáért Kissné Szathmári
Margit óvónőnek, kiváló tanítói munkájáért Orosné Igriczi
Erzsébet tanítónőnek, a gyógypedagógiában elért
eredményeiért Vargáné Kerti Anikó gyógypedagógusnak, a
gyermekszínjátszásban elért kiemelkedő eredményekért
pedig Oláhné Horváth Ibolya tanítónőnek, akinek
Palacsinta nevű színjátszó csoportja az ünnepségen bemutatta
Lúdas Matyi vidám történetét is. A gyerekek ezen
előadásukkal arany minősítést értek el a Weöres Sándor
Színjátszó Találkozó megyei fordulóján.
Gratulálunk a kiváló teljesítményekhez, szolgáljanak jó
példaként itt, az új tanév küszöbén.
KMJ
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Oktatási hírek
Tanévnyitók

Az Arany János Általános Iskolában:
aug. 31. (vasárnap) 17 óra - Kálvin úti iskolaépület.
A Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthonban:
aug. 29. (péntek) 18 óra - Rákóczi úti iskola udvara.
A Kisújszállási Református Általános Iskolában:
aug. 30. (szombat) 15 óra - Református templom.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthonban:
szept. 1. (hétfő) 8 óra - Bajcsy-Zs. úti iskola.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiumban:
aug. 31. (vasárnap) 16 óra - az iskola udvara.
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában:
szept. 1. (hétfő) 8 óra - Arany János úti iskolaépület.
A 2008/2009-es tanév fontosabb időpontjai
- a 2008/2009-es tanév rendjéről szóló
17/2008. (V. 9.) OM rendelet alapján -

A szorgalmi idő
• első tanítási napja: 2008. szeptember 1. (hétfő),
• utolsó tanítási napja: 2009. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban és
szakközépiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.
A szorgalmi idő első féléve 2009. január 16-ig tart. Az
iskolák 2009. január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a
kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Tanítási szünetek
• Őszi szünet: 2008. október 27-31. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap november 3. (hétfő).
• Téli szünet: 2008. december 22-31. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2008. december 20. (szombat), a szünet utáni első
tanítási nap 2009. január 5. (hétfő).
• Tavaszi szünet: 2009. április 9-14. A szünet előtti utolsó
tanítási nap április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
április 15. (szerda).
„Segítő pedagógus” pályázat

Sikeres iskolai pályázatok eredményeként a következő
tanévben általános iskoláink lehetőséget kaphatnak arra, hogy
egy-egy, ún. „segítő pedagógust” foglalkoztassanak. A
pályázatot az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
írta ki az óratervi órán kívüli feladatok ellátására, a hátrányos
helyzetű tanulók lemorzsolódása, valamint a pedagógus
munkanélküliség csökkentése érdekében. Az önkormányzat
támogatta a pályázatok benyújtását, erről szóló határozatában
hangsúlyozta, hogy sikeres pályázat esetén a foglalkoztatáskor
pályakezdő pedagógusokat kell előnyben részesíteni.

Változások a kollégiumi ellátásban

A képviselő-testület az elmúlt ülésein többször
foglalkozott a kollégiumi ellátás problémáival. A középiskolai
kollégiumi ellátás iránt az elmúlt években mind jobban
csökkent az igény, ezért az önkormányzat 140-ről 120-ra
csökkentette a középiskolai kollégiumi férőhelyek számát,
ugyanakkor kérte annak megvizsgálását, hogy elhelyezhető-e
az összes kollégista a Dózsa György úti épületben. Erről
várhatóan az októberi testületi ülésen fognak tárgyalni.
Az önkormányzat azt szeretné elérni, ha az általános
iskolai diákotthonban a beíratott, zömében halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek vegyék igénybe a teljes
kollégiumi ellátást. Akik nem vállalják a házirend betartását,
és a napközi ellátásnak megfelelő szolgáltatást vesznek
igénybe, tehát nem alszanak a kollégiumban, azon tanulókat
napközis csoportokban kell elhelyezni. Az önkormányzat
megfogalmazta azt is, hogy a diákotthoni ellátás igénybe
vételére kötelezett, védelembe vett gyermekek megfelelő
ellátásának érdekében – beleértve az igazolatlan hiányzások
megszüntetését is – hatékonyabb munkát vár el
gyermekvédelemmel foglalkozó helyi szervezetektől, a
Családsegítő Szolgálattól, a Polgármesteri Hivataltól, sőt a
Cigány Kisebbségi Önkormányzattól is az általános
iskolákkal kötött megállapodásaik alapján. Az önkormányzat
az elmúlt tanévi adatok ismeretében a diákotthont működtető
Kossuth Lajos Általános Iskola számára a korábbi kettő
helyett egy kollégiumi csoport indítását engedélyezte a
következő tanévre, ezzel együtt egy álláshellyel csökkentette
az iskola létszámkeretét.
Felsőoktatásban továbbtanulók támogatása

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali
tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő
hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá
lehetőségeihez mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány. Az
alapítvány pályázati rendszerben nyújt támogatást e
fiataloknak. A pályázatok elbírálása során hallgatók
tanulmányi eredményének, szociális helyzetének és az
iskolatípusnak (egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy
mesterképzés) figyelembevételével hoz döntést a
rendelkezésére álló összeg erejéig. Pályázati lapok a 2008.
szeptember 22-től a Városháza portáján kaphatók, a
benyújtási határidő 2008. október 17. (A kuratórium a
pályázati támogatásokat a személyi jövedelemadók 1 %-ának
felajánlásából képződött összeg megérkezése után, várhatóan
novemberben fizeti ki.)
Az önkormányzat a 2008. szeptemberi ülésén dönt arról,
hogy csatlakozik-e az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. A
döntésről, illetve a pályázati kiírásról a Kisbíróban adunk
tájékoztatást.
(Szerk.-KMJ)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata üzlet, tárolás, kertészet
céljára bérbe adja a

Kisújszállás 1328/2 hrsz.-ú, természetben a Kisújszállásról
Túrkevére vezető közlekedési út, Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. melletti kanyarulatában található
2161 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant. Az ingatlanon egy fából készült mobil tároló
található.
A helyiségek és a telek bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a
legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és az
általa ajánlott bérleti díjat.
Pályázati adatlap és a részletes pályázati feltételekre
vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályán, a 21. sz. irodájában kérhető.
Pályázatokat 2008. szeptember 1-jén 16.00 óráig lehet
írásban benyújtani a fenti címre.
A versenytárgyaláson csak a fenti határidőig írásban
pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: 2008.
szeptember 2-án 9.30 órakor a Polgármesteri Hivatal 21.
irodájában történik.
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, Deméné dr.
Demeter Judit osztályvezetővel történt előzetes egyeztetést
követően (tel.: 59/520-220).
Deméné dr. Demeter Judit osztályvezető

21. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja a

Kisújszállás, Illéssy u. 1. szám alatti, 1122 m2 nagyságú
ingatlant a rajta lévő kb. 80 m2 nagyságú (régebben a Fékon
kazánházaként funkcionáló), illetve a kb. 70 m2 nagyságú
felépítményekkel együtt.

A helyiségek és a telek bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a
legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és az
általa ajánlott bérleti díjat.
Pályázati adatlap és a részletes pályázati feltételekre
vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályán, Polgármesteri Hivatal 21. sz.
irodájában kérhető.
Pályázatokat 2008. szeptember 1-jén 16.00 óráig lehet
írásban benyújtani a fenti címre.
A versenytárgyaláson csak a fenti határidőig írásban
pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: 2008.
szeptember 2-án 10.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 21.
irodájában történik.
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, Deméné dr.
Demeter Judit osztályvezetővel történt előzetes egyeztetést
követően. (Tel.: 59/520-220)
Deméné dr. Demeter Judit osztályvezető

Kisújszállás város címzetes főjegyzője
pályázatot hirdet
Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
követelésállomány behajtása, adócsoport csoportvezető munkakör betöltésére

Feladata:
- adócsoport munkájának szervezése, segítése, képviselete,
- az önkormányzat követelésállománya behajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása,
- belső ellenőrzés vezetői feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- jogász szakképzettség; egyetemi közgazdasági vagy főiskolai
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd
intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli
szakügyintézői szakképesítés,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).

Pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak
feladását igazoló szelvény),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát megismerhetik.
A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap
próbaidő kikötésével, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2008. szeptember 1jétől tölthető be. A kinevezésre, a besorolásra és az illetményre a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései
vonatkoznak.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2008. augusztus 29.
12.00 óra.
A jelentkezéseket dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző részére
lehet benyújtani.
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Telefon: (59) 520-230
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Tisztelt Kisújszállásiak!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy szeptember hónapban mind
a 10 gyűjtőszigeten megkezdődik a hulladékok szelektív gyűjtése.
Lakótelepi övezetekben 4 frakciót (hulladékfélét) gyűjtünk, kertvárosi
övezetekben pedig kettőt.
A gyűjtőszigetek helyszínei:
Bajcsy-Zsilinszky u. eleje (üveg, papír)
Malom-Munkácsy u. kereszteződés (üveg, papír)
József A.-Gyep u. sarok (üveg, papír)
Szabadság u. 2. előtt (üveg, papír, fém, kombinált, műanyag)
Szabadság téri lakótelep a játszótér előtt
(üveg, papír, fém, kombinált, műanyag)
Szabadság téri lakótelep 17. előtt (üveg, papír, fém, kombinált,
műanyag)
Ifjúság u. eleje (üveg, papír, fém, kombinált, műanyag)
Petőfi-Muskátli út kereszteződése (üveg, papír)
Győrffy u. eleje (üveg, papír)
Kása János út eleje (üveg, papír)

A konténerekben minden szigeten külön-külön: papír, karton;
valamint vegyes üveg gyűjtésére kerül sor.
A lakótelepi övezetekben további 2 frakcióval bővülnek a szigetek:
fém és többrétegű papír italdoboz (üdítős, boros, paradicsomleves
dobozok); műanyag hulladékok, PET.

A nem lakótelepi övezetben, az utóbbi 2 frakció gyűjtésére a házhoz
menő zsákos gyűjtési móddal állunk a lakosság rendelkezésére, a
részvételhez továbbra is várjuk regisztrációjukat az 59/520-215-ös
telefonszámon vagy személyesen irodánkban Kisújszállás, Kossuth L. u.
74. szám alatt, illetve a Kertészeti kezelőépületnél, Kisújszállás
Szabadság tér 1. szám alatt minden munkanap reggel 7-től délután 16
óráig.
A zsákos szelektív hulladékgyűjtést igénybevevők a kiosztott
zsákokban az azon feltüntetett szelektív hulladékokat vegyesen
tisztán egy zsákban gyűjthetik. A szelektíven gyűjtött hulladékot a kft.
telephelyén válogatjuk szét.
A zsákba ne tegyenek üveg és a nagyméretű kartonpapír hulladékot,
azok gyűjtésére a hulladékgyűjtő szigeteken kerül sor.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kommunális
hulladékokat továbbra is a kuka edényzetekbe kell kihelyezni,
melyeket ürítési napokon hetente elszállítunk.
A zsákos szelektív hulladékgyűjtés időpontjai a megszokottak
szerint minden hónap utolsó teljes ürítési hete, azaz 2008-ban az
alábbiak szerint alakulnak:
augusztus 25-29, szeptember 22-26, október 27-31,
november 24-28, december 15-19.
A fenti ürítési napokon kérjük a szelektív gyűjtőzsákokat a
kukák kihelyezésével egy időben legkésőbb reggel 7 órára kihelyezni
szíveskedjenek. A zsákokat külön hulladékszállító autóba gyűjtjük.

A gyűjtőszigeteken kihelyezett konténerekbe az alábbiak szerint
helyezzék el a szelektív gyűjtött hulladékokat:
A papír-karton, hulladékokat a kék fedelű gyűjtőedényzetbe kell
tenni. A papír hulladékok: reklám papírok, újság papírok, papírzacskók,
nagy és kisméretű dobozok.
A zöld fedelű konténerekbe vegyesen gyűjtjük az üveg hulladékokat.
Üveg hulladék: a nem visszaváltható barna, zöld, sárga, víztiszta, matt
üveg palackok és befőttes üvegek, amelybe emberi fogyasztásra szánt
italokat töltenek.
A fém és többrétegű papír hulladékokat fekete, sötétszürke fedelű
gyűjtőedényzetbe kell helyezni. Fém hulladékok: sörös és üdítős
dobozok, konzervek stb. Kombinált vagy többrétegű papírdoboz
hulladékok: tejes, üdítő italos, paradicsomlevet, boros dobozok.
A sárga fedelű gyűjtőedényekbe a műanyag csomagolási
hulladékokat gyűjtjük. Műanyag hulladékok: PET palackok, mosogató
és öblítő szerek flakonjai.
A gyűjtőedényekbe a hulladékokat szíveskedjenek tisztán és
anyagminőségnek megfelelő elhelyezni. A könnyebb tájékozódás
érdekében a fedelek és feliratok színei megegyeznek:
Papír-karton - kék
Vegyes üveg – zöld
Fém és kombinált hulladékok – fekete, sötét szürke
Műanyag – sárga
Kérjük, vegyék igénybe szelektív hulladékgyűjtési rendszereinket.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A KISÚJSZÁLL ÁSI ZENEDÉÉRT AL APÍT VÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A többször módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. § (1)-(5) bekezdése
alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
Az alapítványunk bevétele 2007. évben 1.453.656 Ft volt. Ebből:
- Fúvós és vonós zenekar támogatása (önkorm.):
1065000 Ft
- Adó 1 %-a:
260227 Ft
- Gazdálkodó szervezetek, egyesületek támogatása:
50000 Ft
- Magánszemélyek támogatása:
7000 Ft
- Kamatbevétel:
5429 Ft
- Vonószenekari táborhoz szülő hozzájárulása:
16000 Ft
Kiadások: 1.779.017 Ft volt. Ebből:
- Hangszerek, hangszertartozékok vásárlása:
- Fúvószenekari Találkozó költsége:
- Volán busz költsége:
- Zenekari tábor költsége:
- Hangszer javítás:
- Bankköltség:
- Útiköltség:
- Vonószenekari tábor:

971200 Ft
116238 Ft
142234 Ft
168100 Ft
101400 Ft
19796 Ft
134483 Ft
32000 Ft

- Bérleti díj:
- Évzáró ünnepségre ajándéktárgyak növendékeknek:
- Nonprofit tanácsadó (könyv):
- Növendékek támogatása tér. díj befizetés:
- Nyomtatvány:

30000 Ft
24820 Ft
20506 Ft
18000 Ft
240 Ft

Alapítványunk vagyona 2007. január 1-jén 1.003.415 Ft volt. Fenti
bevételekkel és kiadásokkal 2007. december 31-re 678.054 Ft-ra módosult.
(Folyószámlán: 509.118 Ft, házipénztárban 10.896 Ft, lekötött betétben:
15.8040 Ft).
Cél szerinti juttatás: 2007. évben Kisújszállás Város Önkormányzata a
Mellofon fúvósegyüttest és a vonószenekart szerződés alapján összesen 1.065
ezer Ft-tal támogatta, mely összeget hangszerek beszerzésére, javítására, a
Fúvószenekari Találkozó megrendezésére, útiköltségre fordítottuk. A
támogatással szabály szerint, időben elszámoltunk.
A kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.
A kuratórium évente egy alkalommal ülésezik.
Fenti beszámolót a kuratórium 2008. április 3-án tartott ülésén egyhangúlag
elfogadta.
Pintér Istvánné, a kuratórium elnöke
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Közhasznúsági jelentés a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány 2007. évi munkájáról és gazdálkodásáról
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése
alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
a) A Nagykun Kisújszállásért Alapítványnak 2007-ben 368168,- Ft
bevétele és 555706,- Ft kiadása volt.
A bevételből 115000,- Ft az önkormányzat támogatása volt.
Anyaegyesületünk, a Városvédő és -Szépítő Egyesület 2007-ben is
100000,- Ft-tal támogatta alapítványunkat.
Magánszemélyektől összesen 84000,- Ft értékű adomány érkezett.
A 2007. évi kamatbevételünk 13510,- Ft-ra alakult.
2006-ben hetedszer részesülhettünk a személyi jövedelemadó 1 %os részéből, ami most a múlt évieknél valamivel kevesebb, 55658,Ft lett.
Köszönjük minden támogatónk áldozatkészségét, amit
természetesen egyénileg is és a Kisbíróban is megköszönünk illetve
megköszöntünk mindegyiküknek.
A kiadásból 500000,- Ft-ot a Kossuth-szoborra, 10-10 ezer Ft-ot a
Városi Gyermeknapra és az Arany-napokra biztosítottunk, míg
23866,- Ft ügyviteli kiadásokra, 11840,- Ft a városi
megemlékezésekre (koszorúzásokra) volt szükséges.
b) Költségvetési támogatást az alapítvány 2007-ben 115000,- Ft
értékben kapott (a helyi önkormányzattól), melyet a Kossuthszobor létesítésének támogatása részbeni fedezetének használtunk
fel.
c) Az alapítvány pénzvagyona 2007. január 1-jén 964716,- Ft
volt, mely az a) pontban említett bevétellel és kiadással 2007.
december 31-ére 777178,- Ft-ra csökkent. Ebből az összegből
750000,- Ft OTP lekötött betétben, 26461,- Ft OTP folyószámlán,
717,- Ft pedig a házi pénztárban volt.
d) Cél szerinti juttatást az alapítvány 2007-ben az
adományozóktól Kossuth Lajos mellszobrának az elkészítésére
kapott 84000,- Ft értékben.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított
1996. évi CXXVI. tv. 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően e helyen tájékoztatom a nyilvánosságot, mindenek
előtt a személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak
felajánlókat, hogy az innen 2007-ben származó 55658,- Ft-ot (mely
a 2006. évi adóból adódott) a Kossuth-szobor létesítésének részbeni
fedezetéül használtuk fel. Kuratóriumunk ez úton köszöni meg
ilyen formájú támogatásukat, melyre a továbbiakban is kéri Önöket.
e)
A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként,
mindenféle juttatás nélkül látják el.
f) Az a)- d) pontban részletezett tételek az alapítvány 2007. évi

tartalmi tevékenységéről is tájékoztatást adnak a város
lakosságának és alapítónknak.

Az alapítvány kuratóriuma 2007-ban is – munkatervének
megfelelően – két ülést tartott, ami megfelel a szervezeti, működési
szabályzat 4. § (8) bekezdésének.
Az első ülés 2007. március 1-jén volt, amikor elfogadtuk 2006. évi
közhasznúsági jelentésünket, és döntöttünk 2007. évi munkatervünkről
és költségvetésünkről.
Közhasznúsági jelentésünket, melyet a kuratórium egyhangúlag
elfogadott, a Kisbíró 2007. október 6-i számában nyilvánosságra
hoztuk.
A kuratórium második ülésére 2007. november 8-án került sor, amikor
tájékozódtunk az alapítvány 2007. háromnegyed évi gazdálkodásáról.
Egészében így alapítványunk 2007. évi tevékenységével
közreműködtünk a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bekezdése b) pontjába foglaltaknak a
megvalósításában, mely a település környezeti, szellemi, művészeti,
értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi
művelődési szokások gondozását, gazdagítását a települési
önkormányzat kötelező feladatává teszi. Így 2007-ben alapítványunk
gyakorlatilag is eleget tett a közhasznú szervezetekről intézkedő –
többször módosított – 1997. évi CLVI. tv. 5. § a) pontja kritériumának.
Kuratóriumunk két tagja, dr. Varga Zoltán és Ábri Kálmán 2006 őszén
illetve 2007 tavaszán tisztségéről lemondott. 11 éves munkájukat ezúton
is köszönöm.
A kuratórium új tagja az anyaegyesületünk elnökségének döntése
és saját vállalásuk alapján Oláh Miklós és dr. Tóth Albert lett, akik
munkájához most is sok sikert kívánok.
Dr. Vincze Sándor kuratóriumi elnök
Köszönetnyilvánítás

A Nagykun Kisújszállásért Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatja a
város lakosságát, hogy a Kun Madonna szobor rekonstrukciójára
indított gyűjtésünket a következő szervezetek és személyek támogatták:
Hegedűs Endre, a Zöldy Gyógyszertár tulajdonosa; Imre Endréné, a
Stílus Papírbolt tulajdonosa; Kisújszállási Református Egyházközség;
Sándor Ferenc, a Sándor Service vezetője; Szabó István; Tokár István;
Vízmű Kft. Kisújszállás.
Támogatásukat hálásan köszönjük.
Dr. Vincze Sándor kuratóriumi elnök

„Bringázz a Munkába!”
Idén április-májusban zajlott a „Bringázz a Munkába!” című
játék, melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hirdetett
meg. Lelkes kisújszállási szervezők és kerékpározók is csatlakoztak
e programhoz, mely május 31-én zárult. Örömmel értesültük arról,
hogy a sok bringázónknak köszönhetően Kisújszállás megnyerte
saját kategóriájában e játékot! A résztvevők különböző ajándékokat
kaptak.
Íme a nyertesek:
1. kategória (100.000+ lakos) Debrecen
2. kategória (50.000-100.000 lakos) Eger
3. kategória (20.000-50.000 lakos) Keszthely

4. kategória (5.000-20.000 lakos) Kisújszállás
5. kategória (5.000-lakos) Kisköre

Ez az első helyezés azt is jelenti, hogy eséllyel pályázhatunk a
„Kerékpárosbarát település” cím elnyerésére, amely valamennyi
kerékpáros-közlekedéssel kapcsolatos pályázat elbírálásakor plusz
pontokat jelent.
Köszönöm valamennyi bringázó részvételét! Köszönetképpen a
kisújszállási résztvevők között ajándéksorsolást fogunk tartani. A
szervezők ősszel megismétlik e kampányt, figyeljük a
www.kamba.hu című honlapot!
Kecze István polgármester
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Sándor Service Kft.

Leendő elsősök, tanulók figyelem!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Citybusz Kft. járataira
kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget biztosítunk minden
kisújszállási diáknak. A bérlet ára: 500 Ft/hó.
A 65 év alatti nyugdíjigazolvánnyal rendelkező kisújszállási
lakosok is vásárolhatnak kedvezményes havi bérletet 500 Ft/hó áron.
Érdeklődni a Városháza fsz. 9-es szobájában, illetve a következő
telefonszámokon lehet: 06/59-520-258, 06/20-236-6083, 06/30-5254904.
Kellemes utazást kíván a Citybusz Kft.!

Emlőrákszűrés várható időpontja
A MaMMa Egészségügyi Zrt.-vel folytatott egyeztetések alapján
várhatóan 2008. október 13-a és 28-a között lesz egy kéthetes szűrés,
amelyre minden érintett 45 és 65 év közötti hölgy kap behívót, aki az
elmúlt két évben nem vett részt emlőrákszűrésen.
Kiss Endre tanácsos

Augusztus 20-án birkapörkölt, marhalábszárpörkölt és velős pacal kapható a Kisúj étteremben.
Igényét előre is jelezheti
a 30/955-4450-es telefonszámon.

Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 116-177 g/km.
Az ajánlat 2008. július 1-jétől szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig tart.
*Az ajánlat Fresh Plus 1,25 l (75 LE),
5 ajtós, benzines modell vásárlása esetén érvényes.
Érdeklődjön márkakereskedésünkben! Az autó illusztráció.

GERGELY LAJOS

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ
CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMÛVES UTCA 9.

Sándor Service Kft.

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75., Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-mail:fsandor@mail.externet.hu,honlap: www.fordsandorservice.hu

A Kisbíró következő száma 2008. szeptember 6-án szombaton jelenik meg, lapzárta 2008. augusztus 29-én, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Álláshirdetés

Kisújszállási Vízmű Kft. pályázatot hirdet 2008.
szeptember 1-jétől betöltendő számlázó,
adminisztrátor munkakör betöltésére.
Feltételek:
- közgazdasági középfokú végzettség
- könyvelésben, számlázásban szerzett
gyakorlat
- számítógépes ismeretek
Pályázat beadásának határideje:
2008. szeptember 25.
Pályázat beadásának helye:
Kisújszállási Vízmű Kft.
5310 Kisújszállás, Vásár út 64.
Érdeklődni lehet: Zsótér László ügyvezető
igazgatónál

Hirdetések

* Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
szám alatti fürdőszobás, kertes, családi
ház áron alul sürgősen eladó.
Érdeklődni lehet: Tapasztó Szabolcsnál, a
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ igazgatójánál
(59/520-809), illetve dr. Varga Zoltán
ügyvédnél (59/321-100). Az ingatlan
megtekinthető: munkaidőben.

TOPÁZ
Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

* Kisújszállás, Kálvin u. 9. szám alatt új
típusú használt tetőcserép eladó 30.Ft/db, hozzá tartozó kúpcserép 100.-Ft/db.
Érdeklődni lehet Tapasztó Szabolcsnál az
59/520-809-es telefonszámon.

Figyelem! Felújítási munkák miatt feleslegessé vált
bontott ajtók, ablakok, reluxás ablakok jutányos áron megvásárolhatók
a Pitypang Óvodában (Ifjúság u. 2.) augusztus 18. és 22 között, munkanapokon 8-18 óráig.

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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